


Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R



memòria
2008  2009

núm 6   juliol 2008|2009

Direcció

Consell de redacció

Correu electrònic: 

M. Carme Jiménez Fernández

Carles Barrull

Elena Espuny

M. Carme Jiménez

Anna Pallarès

Mercè Roca

Núria Sauch 

Pineda Vaquer

pineda@irmu.org

Edita:

Disseny i realització:

Dipòsit legal:

Institut Ramon Muntaner

Fundació Privada dels Centres

d'estudis de parla catalana

Mas de la Coixa,

rotonda eix de l'Ebre, s/n

43770 Móra la Nova

Psicogràfics, comunicació visual

B-9543-2010  -  febrer 2010

Prohibit reproduir les imatges 

i els textos que apareixen en 

aquesta memòria, són propietat 

de l’Institut Ramon Muntaner



Editorial

Narcís Figueras i Capdevila 
Vicepresident de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. 

Patró i membre del comitè de direcció de l'Institut Ramon Muntaner. 
President del Centre d'Estudis Selvatans

Cada juliol celebrem –i ho fem amb plena consciència els que sabem què va significar– la constitució de l'Institut Ramon 

Muntaner (IRM), la unió d'esforços entre l'administració (la principatina, la baleàrica ben aviat, esperem, i les portes són 

obertes a totes les de les terres de parla catalana) i el sector de la recerca territorial representada pels centres d'estudis 

aplegats en la Coordinadora de centres d'estudis de parla catalana (CCEPC). Alguns tenim edat d'haver vist néixer la CCEPC 

i haver experimentat la seva feblesa congènita; després vam ser testimonis i en part protagonistes de la creació de l'IRM, que 

ha fet realitat polítiques i iniciatives sorgides del nostre sector organitzat. Vam acceptar un repte (administració i sector) i hi 

hem fet honor per damunt de conjuntures, val a dir-ho. 

Les coses poden millorar sempre i han de millorar (com també hi ha un ampli marge per empitjorar, ja ho sabem) però la 

feina que s'ha fet en 6 anys no es pot amagar fàcilment. Suport a les activitats i publicacions dels centres, impuls a la creació 

de xarxa i a la recerca, activitats de projecció (com el Recercat anual), activitats de debat sobre les problemàtiques i reptes 

del col·lectiu (com l'Espai Despuig), presència al territori, contactes amb la universitat... Aquesta memòria en dóna compte 

àmpliament. Com també explica que, en els moments que travessem, l'IRM ha estabilitzat el pressupost i posa a disposició 

del nostre col·lectiu en forma d'ajuts a centres i Coordinadora i a la projecció conjunta 335.760 €, gairebé el 50% de la seva 

despesa. No és poc, però no ens podem quedar aquí. Necessitem més, perquè hem generat més activitats i de més 

envergadura. Si ara els recursos globals no creixen i cada any hi ha més sol·licituds, les quantitats per projecte poden 

esdevenir ridícules. L'IRM cerca alternatives (mecenatge privat, altres administracions, convenis...), però cal sobretot, per 

part del patronatge governamental, una convicció ferma sobre la bondat de la feina que es fa, distribuïda com la pluja fina i 

estimulant d'un munt de forces voluntàries que esdevenen més productives amb aquest suport. 

L'altre 50 % del pressupost sosté l'arquitectura organitzativa de l'IRM (inclòs el manteniment de locals i funcionament). 

Només un visió ingènua o malintencionada podria considerar excessiu aquest repartiment: els edificis i les persones (que 

han anat augmentant per sort de tots) al servei de l'IRM, sota la direcció de M. Carme Jiménez, estan orientats a la definició i 

execució de les polítiques que afavoreixen tots i cadascun dels centres d'estudis, aquells que són actius i emprenedors, és 

clar, i que s'acosten a les convocatòries. Sense estructura no hi ha organització i sense organització no hi ha realitzacions 

concretes. Només els sospirs als quals ens havíem acostumat en els anys anteriors, sortosament superats. 

La darrera realització ha estat el somni d'anys: la llibreria virtual. Ho visc de prop i encara no m'ho acabo de creure. Un 

col·lectiu com el nostre, acostumat a totes les limitacions i al voluntarisme més rigorós, ha de pair que disposa d'uns 

instruments nous per fer autèntica recerca i dinamització cultural al territori. No sols recursos econòmics sinó una xarxa que 

ens permet sentir-nos acompanyats en les nostres mútues preocupacions i els nostres comuns interessos. Hem debatut molt, 

però sobretot hem fet. Uns estudis locals, una recerca territorial, un dinamisme cultural que siguin realment dignes d'aquest 

nom només depenen ara de nosaltres i de com sapiguem fer servir els instruments que ara tenim a l'abast. L'IRM –les 

persones que el fan possible dia a dia– ens hi ajuda, però sobretot ens passa al davant i ens ensenya com es fa, tot fent-ho.
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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 analitzem els temes relacionats amb el funcionament intern de l’Institut Ramon 

Muntaner, en aquest darrer any podem parlar, per una banda, de la incorporació de 

personal gràcies a dos plans d’ocupació – atorgats pel Servei d’Ocupació de Catalunya 

del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya – i, per l’altra, dels canvis 

produïts en el sí del patronat.

Pel que fa als plans d’ocupació, un d’ells s’ha centrat en el manteniment, obertura al 

públic i dinamització del fons bibliogràfic de l’IRM, així com en la creació d’un servei 

d’assessorament per als centres en temes de catalogació i difusió de les seves 

publicacions. La persona responsable d’aquest projecte intern, la Núria Vilanova, ha 

realitzat tota una sèrie de guies que actualment es poden consultar a l’apartat de serveis 

del portal de l’Institut Ramon Muntaner. 

L’altre pla s’ha dedicat al desenvolupament del projecte “Tallers per a la Festa – Terres 

de l’Ebre” i la persona responsable ha estat l’Anna Pallarès. Aquest programa 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. La incorporació d’una 

persona al projecte ha obert la possibilitat d’implicar un nombre major d’entitats de les 

Terres de l’Ebre en les recerques i activitats vinculades al projecte. A més, el programa 

Núria Vilanova, tècnica dedicada al manteniment del fons bibliogràfic de l'IRM i Anna Pallarès, tècnica del programa “Tallers per a la Festa – 
Terres de l’Ebre”. Fons IRM
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s’ha revelat com una eina cultural molt 

interessant, de cohesió social i de desenvo-

lupament local, amb un impacte social i 

econòmic important en el territori. 

En relació al patronat, es va produir el 

relleu d’un dels vocals: el Sr. Ignasi Cuadros 

va deixar el càrrec de patró, i des d’aquí li 

volem agrair les seves aportacions i la seva 

dedicació durant el temps que ha format part 

del patronat. En el seu lloc es va incorporar la 

Sra. Pilar Tarrada, a qui donem la benvinguda 

des d’aquí.

Quant als espais, l’Institut ha condicionat espais diferents dins el Mas de la Coixa per 

emmagatzemar materials diversos com són publicacions, exposicions, etc. També ha 

disposat un espai de lectura a la planta baixa, al costat del menjador de l’alberg, amb 

l’objectiu de donar a conèixer la seva activitat així com els treballs dels centres a les 

persones que hi fan estada. 

Visita a la seu de l'IRM. Fons IRM

Mas de la Coixa. Fons IRM
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5a. edició

Figueres, Capital de la Cultura Catalana 2009, va ser la 
ciutat que va acollir la cinquena edició del Recercat, els 
actes del qual van tenir lloc els dies 15, 16 i 17 de maig   
de 2009.

Fira
El dia 16 al matí es va inaugurar la Fira situada a la 

mateixa Rambla. Enguany es va optar per una gran carpa 
l’interior de la qual estava distribuït en diferents estands. A 
cada estand s’exposaven les publicacions, els díptics i els 
pòsters dels més de vuitanta centres i instituts d’estudis 
participants. Com a Perpinyà, es va optar per una distribució 
per àmbits territorials i per reservar un espai per a una 
llibreria. A més a més, també s’hi va poder visitar l’exposició 
“Els centres i instituts d'estudis: una xarxa de cultura i 
recerca al territori”, realitzada per la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon 
Muntaner. La nova estructura en carpa oferia una visió de 
conjunt del material més atractiva i afavoria el diàleg entre 
els participants i el públic visitant. La carpa també ofereix 
possibilitats de distribució interior que anirem explorant en 
les properes edicions. Com a novetat, la fira es va poder 
visitar tot el dissabte i també diumenge al matí. Cal destacar 
que aquesta ha estat l’edició amb major presència de públic 
local. Sobretot dissabte, però també el diumenge, van ser 
molts els figuerencs i figuerenques que van visitar la carpa. 

En la inauguració de la fira van participar el sr. Pere 
Gifre, president de l’Institut d’Estudis Empordanesos; el sr. 
Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de 
l’Institut Ramon Muntaner; la sra. Montserrat Tudela, de 
l’Organització Capital de la Cultura Catalana i el sr. Ciro 
Llueca, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres.

Interiors de la carpa. Fons IRM

Inauguració de la fira. Fons IRM

Interiors de la carpa. Fons IRM
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Conferències i Taula rodona
El divendres dia 15 es va donar el tret de sortida amb una conferència al Cercle Sport Figuerenc a 

càrrec del professor Francesc Muñoz, doctor en geografia i professor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. La seva exposició, amb el títol “La urbanalització. Paisatges comuns i llocs globals”, va 

plantejar com a través de l’arquitectura, l’urbanisme i els espais viscuts podem observar dinàmiques que 

són fonamentals per entendre la societat actual. Un extracte del seu plantejament es pot consultar al 

portal de l’Institut Ramon Muntaner.

Com en cada edició, el dissabte també es van programar una conferència i una taula rodona. Enguany, 

ambdues van servir per a reflexionar sobre el món dels centres d’estudis amb l’objectiu d’iniciar un debat 

que esperem que continuarà fins al novembre i que arribarà al seu punt àlgid amb el congrés que tindrà 

lloc els dies 27 i 28 de novembre a Lleida, a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, amb el títol Centres 

d’Estudis, Universitats i Administracions.

La conferència “L'espai local: laboratori de recerca 

universitària?” va anar a càrrec del sr. Joaquim Ma. 

Puigvert, professor titular d'Història Contemporània i 

vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la 

Universitat de Girona i va incidir en la necessitat d’afavorir un 

estudi en profunditat sobre el món dels centres d’estudis 

remarcant la importància d’analitzar quines han estat les 

principals línies de recerca abordades fins a l’actualitat i quin 

són el nous àmbits o camps d’estudi. A posteriori, la taula 

rodona “El moviment dels centres d'estudis als territoris de 

parla catalana: present i futur” ens va oferir realitats i també 

problemàtiques diferents dels centres d’estudis en el segle 

XXI. Hi van participar el sr. Pere Gifre, de l'Institut d'Estudis 

Empordanesos; el sr. Enric Subiñà, del Centre d'Estudis 

Argentonins Jaume Clavell; el sr. Antoni-Lluís Carrió de la 

FIECOPV (Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País 

Valencià); el sr. Josep Miquel Vidal, de l'Institut Menorquí 

d'Estudis; el sr. Arnaldo Gil, de l'Arxiu Històric Roquetes-Nou 

Barris; el sr. Sebastià Serra, Institut d'Estudis Baleàrics, i la sra. 

Rita Armejach, del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Va 

moderar la taula la sra. Helena Solà, d'Hora Nova- Bisetmanari 

de l'Alt Empordà. Ambdues activitats van tenir lloc a la sala de 

descans del Teatre Municipal el Jardí.

Taula rodona amb participants de centres
d’estudis de diferents àmbits territorials.

Fons IRM

Conferència a càrrec del professor Francesc
Muñoz, Universitat Autònoma de Barcelona.

Fons IRM
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2009

Exposicions
Dins dels actes del Recercat es va poder visitar 

també a Figueres l’exposició “Apocalíptica. Els 

rastres de la mort a través de la història. Segles 

XVI-XVIII”, realitzada per l'Arxiu Històric de 

Girona – Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalunya, amb la 

col·laboració del Museu d'Arqueologia de Catalunya 

i del Grup de Recerca Demogràfica i Genealògica. 

L’exposició estava ubicada a l’Arxiu Municipal i es va 

poder visitar en el mateix horari que la fira.

Com ja s’ha apuntat abans, l’exposició “Els centres i instituts d'estudis: una xarxa de cultura i 

recerca al territori”, es va poder visitar a la carpa de la Rambla.

Exposició “Apocalíptica. Els rastres de la mort a través
de la història. Segles XVI-XVIII”. Fons IRM

En el mateix teatre va tenir lloc el lliurament dels premis Recercat, que va ser conduït per l’escriptor 

i periodista Martí Gironell.

Enguany hi va haver set candidatures a persones vinculades al món dels centres d’estudis i tres 

candidatures d’entitats. El jurat va decidir concedir un premi ex aequo al sr. Albert Compte Freixenet, 

vinculat a l’Institut d’Estudis Empordanesos, i al sr. Josep Miquel Vidal Hernández, director científic 

de l’Institut Menorquí d’Estudis. El premi a l’entitat va recaure en el Centre d’Estudis Sinibald de Mas, 

de Torredembarra.

Premis Recercat 2009

Guardonats
amb dels Premis
Recercat 2009.

Fons IRM

Acte de
lliurament
dels Premis
Recercat 2009.
Fons IRM



Activitats complementàries
Dissabte a la tarda vam comptar amb una cercavila a 

càrrec dels Gaiters de l'Aguilot, una formació de 

dolçaines i percussió que realitza cercaviles i concerts i 

acompanya els cavallets de Tortosa en festes medievals, 

com les Festes del Renaixement de la capital del Baix 

Ebre. La cercavila va recórrer diferents carrers de 

Figueres i va acabar el seu recorregut a la carpa.

També es va oferir als participants la visita al Museu 

del Joguet de Figueres i al Museu de l’Empordà, als que 

agraïm la seva col·laboració.

També, des de l’Institut Ramon Muntaner volem 

agrair la participació dels centres i instituts d’estudis i de 

les persones que hi van assistir, així com a l’entitat 

amfitriona: l’Institut d’Estudis Empordanesos, per la 

seva implicació i a l’Ajuntament de Figueres, pel suport 

tècnic rebut.

Any rere any, el Recercat va guanyant ressò mediàtic i 

es va consolidant en els seus àmbits diversos: en 

participació, en reconeixement com a jornada de 

referència per als centres d’estudis i per als investigadors 

vinculats a la recerca local i comarcal, etc. El repte ara és 

aconseguir que esdevingui els propers anys una cita de 

referència dins del calendari cultural català. Pel que fa a 

la 6a. edició del Recercat, l’any 2010, tindrà lloc a 

Badalona. 

Us hi esperem!

memòria anual
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Actuació dels Gaiters de l’Aguilot. Fons IRM
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Centres assistents al Recercat 2009:
Amics de Besalú i el seu Comtat
Amics del Museu de Lleida
Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 
Arxiu de Tradicions de l’Alguer
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila
Associació Cultural Centelles i Riusec
Associació Cultural del Matarranya
Associació Cultural del Montserrat 
Associació Cultural La Bresca d’Arnes
Associació Cultural Lo Llaüt
Associació Cultural per a les Tradicions i la 
Història de la Vila de l’Arboç–L’Arboç Acthiva’t 
Associació d’Història Rural de les Comarques 
Gironines
Associació Les Narcises
Associació Mirmanda
Associació No Jubilem la Memòria
Ateneu Popular de Calonge 
CEIC Alfons el Vell
CEITTE (Centre d’Estudis de la Indumentària 
Tradicional de les Terres de l’Ebre)
Centre Cultural Català del Vallespir 
Centre d’Estudis Alcoverencs 
Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell 
Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 
Centre d’Estudis d’Ulldecona 
Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CEL’H)
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE)
Centre d’Estudis de les Garrigues 
Centre d’Estudis de Montjuïc de Barcelona
Centre d’Estudis de Sant Cebrià (CESC)
Centre d’Estudis del Besòs-Canyet
Centre d’Estudis del Gaià 
Centre d’Estudis del Priorat 
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias 
Centre d’Estudis Locals del Vilosell 
Centre d’Estudis Marítims del Port de Tarragona
Centre d’Estudis Molletans
Centre d’Estudis Ribagorçans (CERIb) 
Centre d’Estudis Santjustencs 
Centre d’Estudis Selvatans

Centre d’Estudis Seniencs
Centre d’Estudis Sinibald de Mas
Centre d’Estudis Trobadorescos
Centre d’Estudis Vilassarencs 
Centre d’Estudis ZAKHOR
Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports
Centre de Recerca i Difusió de la Història Local 
(CRDHL)
Centre Miró
Centre Picasso d’Orta
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC) 
Esbart Català de Dansaires
Fundació Arnau Mir de Tost
Fundació Bosch i Cardellach 
Fundació El Solà
Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
Grup Cultural Llicorella 
Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell
Grup d’Estudis d’Esplugues 
Grup d’Estudis Històrics i Culturals de Sant 
Quintí de Mediona
Grup de Recerca de Cervelló
Grup de Recerques de les Terres de Ponent 
Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de 
Riudebitlles
Institut Català d’Antropologia 
Institut d’Estudis Baleàrics 
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 
Institut d’Estudis del Baix Cinca
Institut d’Estudis Eivissencs 
Institut d’Estudis Empordanesos 
Institut d’Estudis Gironins
Institut d’Estudis Món Juïc
Institut d’Estudis Penedesencs
Institut d’Estudis Vallencs
Institut d'Estudis de la Vall d’Albaida 
Institut Menorquí d’Estudis 
Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 
(IPEC)
Museu Arxiu de Santa Maria – Centre d’Estudis 
Locals de Mataró 
Museu Marítim de Barcelona
Societat Andorrana de Ciències 
Taller d’Història de Gràcia

2009
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Agència Catalana de Notícies
Ajuntament de Figueres
Albert Lleberia
Arxiu Històric de Girona
Canal Nord TV
Catalunya Ràdio
CCEPC
El Punt
Empordà – Setmanari de l’Alt Empordà
Entitats de la demarcació de Girona
Entitats participants
Esther Pujol
Fundació Josep Irla
Fundació Nous Horitzons
Gaiters de l’Aguilot

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

Helena Solà
Hora Nova – Bisetmanari de l’Alt Empordà
Institut d’Estudis Empordanesos
La Mata de Jonc
Manel Casanovas
Martí Gironell
Museu de l’Empordà
Museu del Joguet
Organització Capital de la Cultura Catalana
Patronat Francesc Eiximenis – Diputació de 
Girona
Personal de l’Institut Ramon Muntaner
Presència
Telemasos
Xarxanet.org

Equip de l’Institut Ramon Muntaner. Fons IRM

     El Recercat 2009 no hauria estat possible sense la col·laboració de:

I a totes aquelles persones que amb la seva participació i implicació van fer possible l’activitat.
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V Edició Espai Despuig

El 8 de novembre de 2008 va tenir lloc a la  Sala d’Actes 

“El Maig” de Garcia, a la Ribera d’Ebre, la V edició de 

l’Espai Despuig intitulada “Set realitats administratives. 

Visió global de la cultura catalana des de la diversitat 

territorial”. Aquesta edició va ser organitzada per l’Institut 

Ramon Muntaner i el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre el 

qual enguany celebra el seu vint-i-cinquè aniversari. Hi van 

col·laborar l’Ajuntament de Garcia i el Grup Cultural “la 

Foig” i va comptar amb el suport de: El Punt, Presència i la 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

Des del moviment dels centres d’estudis de parla catalana s’ha tingut sempre present el conjunt de 

l’àmbit lingüístic. De fet, la CCEPC i l’IRM es van crear amb la perspectiva d’atendre tots els territoris, 

però la realitat quotidiana fragmenta, separa i confon la unitat global del que és el nostre espai cultural. 

L’adaptació mental als límits administratius imposa un seguit de visions segmentades, reclusions 

territorials i, fins i tot, desconnexions històriques. 

Una cosa són les complexitats territorials, tan riques i diverses; l’altra, la gestió política i 

administrativa d’un estat, d’una autonomia, d’un departament, d’unes comarques, d’uns municipis tot i 

que, sovint, es confonen. No obstant això, és possible fer la reflexió i l’anàlisi sobre la globalitat del 

nostre espai cultural des de les diverses realitats territorials: cap part no té l’exclusiva de res, ni la 

potestat d’excloure o d’incloure cap altra. És per això que, des del món de la cultura i de la recerca local 

i comarcal, interessa promoure debats de mirada ampla sobre la globalitat de la cultura catalana a partir 

del sumatori de totes les que la configuren, siguin quines siguin les circumstàncies de l’ús i l’expressió 

de cada lloc. 

El debat en aquest V Espai Despuig va tractar sobre la globalitat de la cultura catalana, des de 

l’aportació personal dels participants de la taula, vinguts des de geografies distintes, i també gràcies a 

l’aportació dels assistents. Si tenim la capacitat de repensar el nostre fragment territorial, també hem de 

proposar-nos prendre part en els camins que dibuixen el futur de tots. 

Els convidats a la taula rodona van ser: Vicent S. Olmos Tamarit, historiador i editor; Annabelle 

Brunet, doctoranda de la Universitat de Perpinyà; Biel Majoral, mestre i cantador i Josep Lluís Espluga 

Trenc, sociòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’encarregada de moderar el 

debat va ser Patrícia Gabancho, periodista i escriptora. Tots ells van aportar la seva visió de la cultura 

catalana des de la perspectiva del seu territori.

ESPAI
DESPUIG

 V  EDICIÓ
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Durant l’acte es va distribuir entre els assistents el 4t. número de la col·lecció Espai Despuig, que 

recull les aportacions dels participants a la taula rodona celebrada l’any 2007 a Vilafranca del Penedès 

amb el títol La recerca local davant les problemàtiques del segle XXI, i que es va fer arribar de manera 

posterior a tots els centres d’estudis.

En aquests moments s’està preparant la publicació pertanyent a aquesta darrera edició, que es 

presentarà a Sitges el dia 7 de novembre al VI Espai Despuig – el qual tractarà sobre Estudis Locals i 

Educació. La publicació de la 5a. edició porta el mateix títol que la jornada: “Set realitats 

administratives. Visió global de la cultura catalana des de la diversitat territorial” i inclou les 

2008  2009

c o n t r i b u c i o n s  d e  P a t r í c i a  

Gabancho, Vicent S. Olmos 

Tamarit, Biel Majoral, Josep Lluís 

Espluga Trenc, l’Associació 

Cultural “La Foig” i de Josep 

Moragrega, a més de la transcripció 

del debat posterior a la taula rodona. 

Participants en la 5a. edició de l’Espai Despuig. Fons IRM

Participants en la 5a. edició de l’Espai Despuig. Imatge cedida per Julià Lladó

Portada de la publicació de la 4a. edició.



Aquest any creiem que ha suposat un punt 

d’inflexió en el portal de l’Institut Ramon 

Muntaner. Veient que cada vegada s’hi recull més 

informació, amb el perill que suposa que aquesta 

quedi atapeïda i, per tant, difícil de visualitzar, 

enguany hem realitzat una sèrie de millores 

estructurals al portal de l’IRM amb l’objectiu 

d’ajudar els usuaris a localitzar millor la 

informació dels centres d’estudis.

En primer lloc, hem organitzat les activitats dels centres d’estudis per àmbits territorials: 

d’aquesta manera, els usuaris poden visualitzar separadament les activitats de la Catalunya del 

Nord, Andorra, les comarques de Lleida, les de Barcelona, les de Tarragona, la Franja, les 

comarques de Girona, el País Valencià, les Balears i l’Alguer. A més, a la pàgina d’inici del 

portal també apareix un calendari on, si es clica sobre el dia que interessi, es poden veure totes 

les activitats dels centres que es realitzen aquell mateix dia. Pel que fa a aquest apartat del 

portal, també cal destacar que, degut a l’augment d’activitats dels centres, el fet que 

apareguessin totes les activitats en curs a la pàgina d’inici del portal feia que hi hagués massa 

informació, per la qual cosa s’ha optat perquè a la pàgina d’inici només es visualitzin les 

activitats introduïdes durant l’última setmana. Una vegada passats aquests dies, aquestes 

activitats es poden trobar a la pestanya de l’àmbit territorial respectiu.

Per finalitzar, l’última modificació que s’ha realitzat en aquest sentit ha estat la creació d’un 

apartat d’històric d’activitats, on es pot trobar informació d’activitats que ja no són vigents 

però que encara poden interessar a l’usuari, com ara el III Seminari sobre Patrimoni Literari i 

Territori. Models i Formats; les Jornades Cultura i Recerca Local al Segle XX: Dels Erudits als 

Centres d’Estudis; les Jornades Els Centres d’Estudis i el Patrimoni Cultural; el Bicentenari 

del naixement de Ramon Cabrera; el Bicentenari de la Guerra del Francès i l’aliança amb la 

Xarxa de Custòdia del Territori.

A banda d’aquestes millores estructurals, el portal de l’Institut Ramon Muntaner també ha 

crescut en continguts: actualment, s’hi pot trobar informació de 233 centres i entitats 

d’estudis, 116 capçaleres de revistes, 988 monografies i 370 publicacions d’altres tipus. 

4.
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També s’han incorporat dues noves exposicions virtuals al portal: en primer lloc, “Santes 

Creus. De monestir a monument. 1821-1921”, que recull materials de l’exposició homònima 

organitzada pel Centre d’Estudis del Gaià i el Museu d’Història de Catalunya i que es va poder 

veure al Reial Monestir de Santes Creus entre el 9 de novembre de 2008 i el 29 de març de 

2009. En segon lloc, també hi trobareu l’exposició bibliogràfica sobre la Guerra del Francès 

que va editar l’Institut Ramon Muntaner en motiu del bicentenari de la contesa, la qual, en el 

seu format no virtual, encara està itinerant per diferents centres d’estudis.

Un altre dels apartats que s’ha creat durant aquest últim any al portal de l’IRM és el de 

serveis, on es podran trobar diferents documents que poden ser d’utilitat per als centres i 

instituts d’estudis, com ara els diferents logos de l’IRM i del Centre de Promoció de la Cultura 

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

Generalitat de Catalunya, que s’han d’afegir en les publicacions dels centres que han rebut un 

ajut de l’IRM i en el material de difusió de les activitats que també han rebut un ajut; les 

normes de presentació d’originals i també les normes de citació bibliogràfica; un manual de 

catalogació i d’entitats; i sengles manuals de gestió de l’ISBN i l’ISSN.

Per últim, també hem afegit dos serveis més per als usuaris del portal de l’Institut Ramon 

Muntaner: primerament, un formulari de subscripció a les notícies de l’IRM i dels centres 

d’estudis, per tal que, tothom que hi estigui interessat, les pugui rebre al seu correu electrònic; 

i, finalment, un apartat en què es pot consultar l’última agenda setmanal dels centres d’estudis.
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5.1. RACO (Revistes Catalanes en Accés Obert)

En aquest espai farem un repàs a RACO i veurem com ha evolucionat durant aquest últim any.

En la darrera revista-memòria, la del 2007-2008, vàrem fer un quadre on es podien veure les consultes i les 
descàrregues realitzades dels articles de cadascuna de les revistes dels Centres d’Estudis que tenen el seu espai a 
RACO i la sorpresa dels centres, en general, va ser majúscula: mai haurien imaginat els seus articles haguessin 
interessat a tantes persones. La conseqüència d’aquest impacte en molts altres centres, que encara no tenien la 
seva revista en accés obert, ja que aquest quadre s’ha mostrat en alguna de les trobades que s’han fet i on s’ha 
presentat a RACO com una eina de difusió de les recerques del centres a través de les revistes, ha estat que siguin 
ara molts els centres interessats en penjar la seva revista per a que pugui ser accessible a tothom. Això ens 
congratula però, com que ens hem de cenyir al pressupost que l’Institut hi pot dedicar anualment a la tasca de 
digitalització, alhora també ens sap greu ja que el projecte no avança com tots voldríem.

En aquests moments estem pendents de la resposta a dues sol·licituds d’ajuts a la Digitalització: una, del 
Ministerio de Cultura, i l’altra, del mateix RACO, les quals, si ens fossin aprovades, ens ajudarien a avançar molt 
i a poder integrar dins del repositori unes quantes revistes noves, ja que tenim un important nombre en espera.

Al quadre que ve a continuació podreu veure, un cop més, les consultes i descàrregues que s’han realitzat fins 
ara de les vostres revistes i comprovar l’augment que s’ha produït en un any.

 

En color blau podeu veure quines han estat les noves incorporacions aquest últim any, malgrat que hi ha unes 
quantes pendents de sortir de la intranet perquè ens ha estat materialment impossible d’arribar-hi.

El nostre desig és que l’any vinent al portal www.raco.cat, quan s’accedeixi a l’apartat de l’Institut Ramon 
Muntaner, puguem veure moltes més revistes dels centres d’estudis a text complet, perquè nosaltres, des de 
l’Institut, cada vegada apostem més per aquest projecte pel que significa de projecció de la recerca feta des del 
territori. 

Acabem aquest article amb una frase de Sabino Ayestarán publicada a la revista Terraflop: “RACO és la 
expressió més clara de la riquesa i fortalesa de la cultura catalana”

A continuació, fixeu-vos bé en el quadre i us convidem a treure’n conclusions i que ens feu arribar els vostres 
comentaris.
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NÚM. PUBLICATS CONSULTES DESCÀRREGUESCENTREREVISTES

Aguaits

L'Aiguadolç

Aplec de Treballs

Beceroles 

CEP

Del Penedès 

Dovella

Eivissa

Espai Despuig

Fonts 

Fulls del Museu Arxiu 
de Santa Maria

Miscel·lània Cerverina 

Miscel·lània d'Estudis 
Santjustencs

Miscel·lània 
Penedesenca

Miscel·lània 
Aqualatensia 

Notes

Quaderns de la Selva

Quaderns de Vilaniu 

Raïls

Recerca

Recull de Treballs 

La Rella

La Resclosa

Ripacurtia

Lo Senienc

Sessió d'Estudis 
Mataronins 

Terme

Lo ViOlí

26

35

27

3

5

100

48

4

94

17

14

26

12

24

19

53

24

11

9

20

11

6

3

24

22

6

Institut d'Estudis Comarcals de la 
Marina Alta 

Institut d'Estudis Comarcals de la 
Marina Alta 

Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 

Lo Cel 

Centre d'Estudis Planers

Institut d'Estudis Penedesencs

Centre d'Estudis del Bages

Centre d'Estudis Eivissencs

Institut Ramon Muntaner

Centre d'Estudis Argentonins 

Museu Arxiu de Santa Maria. Centre 
d'Estudis Locals de Mataró 

Centre Municipal de Cultura de Cervera 

Centre d'Estudis Santjustencs

Institut d'Estudis Penedesencs

Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada 

Centre d'Estudis Molletans

Centre d'Estudis Selvatans

Institut d'Estudis Vallencs 

Centre d'Estudis d'Ulldecona

Centre d'Estudis Històrics 
Comarcals del Baix Ebre

Centre d'Estudis Sinibald de Mas 

Institut d'Estudis Comarcals 
del Baix Vinalopó

Centre d'Estudis del Gaià

Centre d'Estudis Ribagorçans

Centre d'Estudis Seniencs

Museu Arxiu de Santa Maria 

Centre d'Estudis Històrics de Terrassa

Centre d'Estudis del Priorat

12.069
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37.778
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12.933
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9.406
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34.403
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30.413
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64.106

17.668

11.607

10.927
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2.664

5.009

37.411
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16.873

60.200

1.742
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75.684

24.996
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34.418
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16.046

6.494

1.129

2.757

40.610

14.827

19.903

10.346

8.825
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26.914

3.315

3.209

9.088
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25.897

45.586

34.089

6.581

7.442

7.748

24.694

25.489

2.300

3.175

37.450

1.649

7.675

79.820

6.865

27.426

40.459

22.159

21.531

17.771

691

19.237

33.665

6.541

6.348

19.041

24.089

2.616
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5.2. Plecs d'Història Local

5.3. 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 com a membre de la Xarxa de 
l'Observatori de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de 
Catalunya (IPEC)

En el marc d’aquest acord, l’Institut continua treballant conjuntament amb l’Observatori per a la Recerca 
Etnològica de Catalunya (IPEC). En aquest període, les reunions de treball han tingut lloc al Centre d’Art Santa 
Mònica (2/10/2008), a la seu de l’IRM (29/01/2009) i al Museu Comarcal de Cervera (29/05/2009). 

Des de l’IRM es continua amb la tasca d’enviar a la redacció 
del Ridec (Revista Electrònica d’Etnologia de l’IPEC) notícies, 
activitats i publicacions d’etnologia dels centres d’estudis. 

Per altra banda, l’IRM va participar en la visita que el mes de 
febrer de 2009 van fer tots els membres de la Xarxa de 
l’Observatori de l’IPEC, juntament amb el Sr. Ramon 
Fontdevila, al Museu Valencià d’Etnologia. Van acompanyar al 
representant de l’IRM un membre del Centre d’Estudis Lo 
Lliscó, del Mas de Barberans, i un membre de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana. En aquesta visita hi va 
haver intercanvi d’experiències entre els responsables i els 
tècnics en etnologia de València i els visitants de Catalunya, es 

Reunió dels membres de l'Observatori del
Patrimoni Etnològic a la seu de l'IRM. 
Fons IRM

En aquest període s’han editat quatre nous números de Plecs d’Història 
Local. Els números 130 i 131 encara van aparèixer amb dotze pàgines però, a 
partir de 2009, es va fer una aposta per ampliar el nombre de pàgines. Així el 
132 i 133 van passar a tenir setze pàgines. Aquesta ampliació ha permès 
dedicar un major espai a les ressenyes bibliogràfiques.

Des de la direcció i el consell assessor de Plecs d’Història Local s’ha 
fet un esforç per confegir números monogràfics. El 130 es va dedicar a 
l’associacionisme cultural històric; el 131 al bicentenari de la Guerra del 
Francès; el 132 tractava sobre educació i història i el 133 es va centrar en els 
conceptes de límits i de frontera. 

El contingut dels números d’aquesta nova etapa es poden consultar a text 
complet al portal (www.irmu.org) dins l’apartat dedicat a Plecs d’Història Local. A 
banda, s’estan fent els tràmits perquè tota la col·lecció estigui penjada en un futur a 
RACO. 
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van visitar les instal·lacions del museu – biblioteca, arxiu, reserves de Bètera – i es va fer un debat 
sobre l’impuls i la gestió dels resultats de la recerca en etnologia tant al territori valencià com al 
català.

Dins del projectes conjunts amb els membres de la Xarxa de l’Observatori per a la Recerca 
Etnològica de Catalunya, l’Institut forma part del projecte “Fem memòria de... Tallers i jornades de 
memòria oral” de la comissió de treball sobre exposicions temporals transversals, i de la comissió 
organitzadora d’una jornada nacional sobre protecció del patrimoni etnològic que tindrà lloc el 2010. 

Respecte al projecte d’exposicions temporals transversals, l’IRM informa a l’equip de les 
recerques que les temàtiques escollides han estat treballades pels centres d’estudis per tal de tenir en 
compte les seves possibles aportacions.

La primera edició del projecte “Fem memòria de... Tallers i jornades de memòria oral” es va 
presentar al palau Marc de Barcelona al setembre de 2008. Es va editar un programa genèric on els 
membres de la Xarxa de l’Observatori van aportar activitats de memòria oral. L’IRM  hi va contribuir 
amb el programa “Els centres d’estudis i la memòria oral”, que va donar a conèixer, entre els mesos 
d’octubre i novembre del mateix any, recerques de centres d’estudis a partir de la memòria oral: 
“Memòries de vida al Montserrat” (Associació Cultural del Montserrat), “Recerca folklòrica i 
memòria oral” (Grup de Recerca Folklòrica d’Osona), “La dona i la indústria, el cas de la Sénia” 
(Centre d’Estudis Seniencs) i “Treballant la memòria oral al Matarranya” (Associació Cultural del 
Matarranya). 

Per a l’edició del programa projecte “Fem memòria de... Tallers i jornades de memòria oral 2009” l’IRM ha 
comptat amb la col·laboració del Grup de Recerques de Cervelló, l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, 
l’Arboç Acthiva’t  i el Taller d’Història de Gràcia.

Durant el mateix mes de setembre de 2008 l’IRM va organitzar, conjuntament amb el Memorial Democràtic 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i amb motiu de la presentació a les Terres de l’Ebre de la 
publicació “Eines per a treballs de memòria oral”, una jornada de presentació de treballs de camp i aplicacions 
pedagògiques realitzades a les Terres de l’Ebre. Durant la jornada, que va tenir lloc a la seu de l’IRM, a Móra la 
Nova, el sr. Antoni Vidal, del Memorial Democràtic, va presentar el Banc Audiovisual de la Memòria 
Democràtica. 

Dins del que l’IRM fa per tal de donar a conèixer l’IPEC als centres d’estudis, les presentacions anuals als 
diferents territoris s’han desvetllat com una bona eina. La presentació de 2008 es va fer a Rasquera (la Ribera 
d’Ebre) el 28 de novembre, acollida pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i 
el Grup Cultural Rasquerà i amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Rasquera i del Museu Comarcal del Montsià. “Recerca etnològica i centres 
d’estudis: Presentació de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya” 
fou el títol de la jornada, que aquest any va dedicar un espai a explicar de 
forma detallada el procés a seguir per sol·licitar la figura de protecció Zona 
d’Interès Etnològic. A la tarda es van presentar diverses recerques recents 
sobre temes d’etnologia a les Terres de l’Ebre. La propera presentació de 
l’IPEC tindrà lloc al novembre de 2009 a Igualada, acollida pel Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada.

Tríptic
programa

2008

Tarjetó de la jornada
 celebrada a Rasquera
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El 17 i 18 d’abril de 2009 va tenir lloc al museu d’Art Modern de Tarragona la segona edició 
del programa Els jocs en la història 2008-2012. La jornada d’aquest any, que portava per títol 
“Espais de jocs: patrimoni, turisme i festa”, va ser 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 amb la Diputació de Tarragona, 
comptant amb el suport de moltes altres institucions i entitats de la ciutat, com el mateix 
Ajuntament, la Biblioteca Pública, el Museu d’Història, l’Institut de Ciències de l’Educació de 
la URV, Tarragona 2016: Candidatura de Catalunya a la Capital Europea de la Cultura 2016 o la 
Colla Jove Xiquets de Tarragona. 

Els objectius concrets d’aquesta jornada han estat diversos: reflexionar envers els diferents 
espais de jocs al llarg de la història des de la perspectiva del patrimoni cultural, tot mostrant la 
recerca sobre jocs tradicionals des d’enfocaments disciplinaris diferents – arqueològic, històric, 

turístic, antropològic, pedagògic, sociològic, esportiu, etc. – i conèixer 
l’aportació dels jocs en el context del turisme cultural i de la festa en 
l’actualitat i en diverses regions d’Europa, en especial en els territoris de 
parla catalana. Per aquest motiu, aquesta edició va tenir, per una banda, 
un caire més internacional, donat que hi va haver ponents vinguts d’Itàlia 
i de Portugal; i, per l’altra, es van potenciar les temàtiques relacionades 
amb Tarragona: hi va haver intervencions diverses dedicades als jocs en 
època romana així com al fet casteller. Com a activitats 
complementàries, els assistents van poder veure, al Palau de la Diputació 
de Tarragona, les exposicions “El joc. Entre la tradició i la modernitat” de 
la INEFC de Lleida i l’Associació Cultural Lo Llaüt, d’Ascó; “Joc a Joc”, 

de l’Associació Cultural Lo Llaüt, i una mostra de comunicacions-pòster. De la mateixa manera, 
a la Biblioteca Pública de Tarragona, es va poder visitar una mostra de publicacions sobre jocs 
tradicionals. En la mateixa jornada es van presentar les actes de la jornada Els jocs en la història 
2008. Les societats a través del joc I.

Al mes de maig de 2009 es va dur a terme la primera de les presentacions de les Recerques 
d’Etnologia contractades per l’IPEC i acabades recentment. Dins la Setmana Cultural de Móra 
la Nova es va presentar el treball “Móra la nova, un enclau ferroviari d’importància estratègica”. 
La presentació va anar a càrrec de l’Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i 
Industrial de Móra la Nova i de Manel Llarch, autor del treball de camp. 

La presentació següent que se’n va fer va 
anar a càrrec de Carme Queralt, Eva 
Castellanos, Joan Vidal i Roc Salvadó (de 
l’Associació Cultural Amics i Amigues de 
l’Ebre), autors del treball “Els cantadors de 
jota improvisada a les Terres de l’Ebre”. 
L’acte es va emmarcar dins de la XVI edició 
del Tradicionàrius de Roquetes (Baix Ebre), 
el 28 d’agost de 2009.

Cartell de les
jornades de
l'IES la Sènia

Fulletó genèric de les Jornades de
Jocs en la Història. Fons IRM

II Jornada de Jocs en la Història. Fons IRM

Portada de les actes
de la jornada 2008
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El 2009 l’IRM està preparant – conjuntament amb els Serveis Territorials de Cultura 
i Mitjans de Comunicació a les Terres de l’Ebre, el Museu Comarcal del Montsià i 
l’Associació Cultural Pi del Broi – la VIII edició de la Jornada d’Etnologia de les Terres 
de l’Ebre, que s’ha de celebrar el 17 d’octubre del 2009. L’edició d’enguany tindrà lloc a 
l’espai de La Pianola, del Pinell de Brai (la Terra Alta), i donarà a conèixer recerques 
sobre religiositat popular a les Terres de l’Ebre sota el títol “Ermites i romiatges: religió i 
cultura popular”. 

Des de l’IRM s’està preparant l’edició digital de les actes de l’anterior jornada, 
dedicada a les construccions tradicionals a les Terres de l’Ebre, per tal de lliurar-la als 
assistents de la jornada del Pinell de Brai. En aquesta mateixa jornada es presentarà el DVD “Ermites i romiatges: 
religió i cultura popular” que, a més de les ponències i comunicacions de la jornada 2009, inclou recerques sobre 
unes quaranta ermites de les Terres de l’Ebre. En aquest treball, coordinat pel Museu Comarcal del Montsià, 
l’Institut hi ha col·laborat posant-se en contacte amb diversos investigadors de centres d’estudis i associacions 
culturals que han aportat recerques sobre ermites.

Per altra banda, es manté la itinerància del pòster “Patrimoni etnològic i centres d’estudis”, una eina 
divulgativa que en el darrer any estigué present a les Jornades de Cultura Viva, organitzades pel centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i l’Institut Català d’Antropologia (UB, 12-13 de novembre 
de 2009), a l’Assemblea General de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (L’Hospitalet de 
Llobregat, 21 de febrer de 2009), a les Jornades sobre Literatura Oral (Arnes, 14 de juny de 2009) i al Recercat 
(Figueres, 16/05/2009).

Amb un resum de les activitats diverses que al llarg de l’any organitza l’IRM en l’àmbit etnològic, es van 
actualitzant les principals vies de divulgació de què disposem a tal efecte, que són el portal i la pàgina web 
“Participació de l’Institut Ramon Muntaner en l’IPEC”.

Dins d’aquest àmbit, l’IRM continua fent difusió als centres d’estudi de les convocatòries dels programes de 
Recerca Etnològica de l’IPEC (febrer 2009), beques per a la realització de treballs de recerca sobre el patrimoni 
etnològic de Catalunya publicades pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (maig 2009), ajuts a 
projectes de recerca etnològica del mateix IRM (gener 2009) i d’altres entitats, així com assessorament als 
centres d’estudis i investigadors aspirants.

En el seu intent d’impulsar la investigació en el camp de l’etnologia, l’IRM continua impulsant la creació 
d’equips de recerca en temes de cultura popular, posant en contacte antropòlegs i estudiosos en general amb 
centres d’estudis que volen treballar aquests aspectes als seus territoris d’estudi i així ho sol·liciten. 

Respecte als projectes de recerca per part de centres d’estudis inclosos en el programa Tallers per a la Festa - 
Terres de l’Ebre (gestionat per l’IRM des de 2008), s’han impulsat 6 recerques de temàtica etnològica i 2 de 
temàtica etnomusicològica que han contribuït a la creació de festes de recreació històrica i/o a la millora de festes 
tradicionals amb més rigor als municipis de Deltebre (festes tradicionals de l’arròs: la Sega), Amposta (Mercat a 
la plaça. Amposta a primers del segle XX) i Mas de Barberans (Sant Antoni. Recuperació de la festa major 
d’hivern).

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

Presentació a Roquetes.
Fons IRM 
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Altres activitats de caire etnològic en què hi participa l’Institut Ramon 
Muntaner

En aquest apartat s’inclouen, fonamentalment, activitats i programes d’entitats, centres d’estudis i altres 
organismes on l’IRM hi participa com a col·laborador. 

Així, a les Jornades Les Fonts Orals, organitzades per l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 13 i 14 de febrer de 2009), 
l’IRM va col·laborar exposant-hi una mostra bibliogràfica sobre fonts orals i 
centres d’estudis i va implicar l’Institut d’Estudis Pedenesencs, el Centre d’Estudis 
Seniencs i l’Associació Cultural del Montserrat en la presentació de 
comunicacions sobre projectes propis relacionats amb el tema. 

Al mes de juliol, l’IRM va participar en la 12a. edició del curs “Els jocs 
tradicionals” de la Festcat d’Horta de Sant Joan amb la presentació de les actes de la 
II Jornada de Recerca i Patrimoni Etnològic “Els jocs tradicionals i les noves 
tecnologies”, i amb la presentació d’un projecte nou de “Els jocs en la història”, tot 
explicant la primera edició del mateix – “Les societats a través dels jocs” – al 
Museu Comarcal de Tàrrega. 

L’Institut continua establint lligams entre aquelles entitats i institucions que, en 
el desenvolupament d’un determinat projecte etnològic, sol·liciten la participació 
d’especialistes en temàtiques concretes; també continua donant suport a les entitats 
que convoquen beques de recerca o duen a terme activitats culturals sobre temes de 
cultura popular. 

Aquest any, entre d’altres, l’IRM ha participat en la Setmana Cultural de Móra 
la Nova – la Ribera d’Ebre – (juny 2009); s’ha donat suport a les jornades “El joc i 
la tradició”(setembre 2009), organitzades per l’Associació cultural “La Tella”, de 
Sant Mateu (Baix Maestrat) i del congrés “El Bòlit. Un Joc Antic del Nostre 
Temps”, organitzat a Castelló de la Plana per l’Escola Autonòmica de Jocs 
Tradicionals, de la Generalitat Valenciana (febrer i març de 2009). Altres exemples 
són la col·laboració amb l’IES La Sénia i amb l’Antena del Coneixement de la 
URV a la Sénia, organitzadores de les jornades escolars “Jocs i interculturalitat”. 
En aquest cas l’IRM ha fet de mitjancer entre investigadors i entitats que podien 
aportar-hi continguts. 

També, es continua donant suport a la itinerància de les exposicions de caire 
etnològic dels centres d’estudis. Enguany, s’ha portat l’exposició “Quan érem 
emigrants” (Associació Cultural del Matarranya) al Casal municipal de Móra la 
Nova; s’ha inclòs l’exposició “El joc entre la tradició i la modernitat. Una 

experiència en el context d’Horta de Sant Joan”, de la INEFC de Lleida i l’Associació Cultural Lo Llaüt d’Ascó, 
al catàleg en línia de la Diputació de Tarragona. Aquesta també s’ha exposat, conjuntament amb la mostra “Joc a 
joc” – de l’Associació Cultural Lo llaüt, d’Ascó – , al palau de la Diputació de Tarragona, en el marc de la Jornada 
“Els jocs en la història 2009”, així com a Vila-rodona (l’Alt Camp), a petició del Centre d’Estudis del Gaià. 

Festcat 08 Escola de Jocs
Tradicionals. 12è Curs de jocs
tradicionals . Horta de Sant Joan 
del 13 al 19 de juliol de 2009

Inauguració de l'exposició al 
Palau de la Diputació de
Tarragona. Fons IRM

Setmana Cultural Móra la Nova.
Fons IRM
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5.4.Tallers per a la festa - Terres de l'Ebre
Des de juliol de 2008, l’IRM ha esdevingut l’entitat gestora del programa Tallers per a la Festa – Terres de 

l’Ebre, impulsat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Segadores a les “festes tradicionals de l’arròs a
Deltebre: la sega (fase I)”. Autor: Mariano Cebolla.

Fons IRM

Membres del taller de jota ballant el dia de la
“Festa de Sant Gregori”, a Santa Bàrbara.

Autor: Mariano Cebolla. Fons IRM

Entre juliol de 2008 i juliol de 2009 s’han dut a terme la 
primera i una part de la segona fase – corresponents a les 
convocatòries 2008 i 2009 d’aquest programa – dels projectes 
presentats per 7 poblacions. Així, s’han realitzat les recerques i els 
tallers formatius necessaris per tal de formar a la ciutadania que 
sustentarà, en forma de voluntaris de la festa, les edicions futures. 
També s’ha coordinat i s’ha donat suport a la celebració de les 
corresponents festes de reconstrucció històrica o de caire 
tradicional, fruit d’aquesta activitat de recerca i formativa.  
Aquest programa s’ha dut a terme a Roquetes, Tortosa i Deltebre – 
tots ells municipis del Baix Ebre –, a Mas de Barberans, Amposta i 
Santa Bàrbara – a la comarca del Montsià – i també a Ginestar – a 
la la Ribera d’Ebre –. En molts casos, els centres d’estudis locals 
han estat implicats en els projectes, ja fos efectuant la recerca 
necessària per a donar continguts i rigor a la festa, ja fos com a 
professorat dels tallers o com a col·laboradors de les festes en 
algun aspecte. 

Els projectes desenvolupats han estat els següents: “Mercat a 
la plaça: Amposta a principis del segle XX”, festa de recreació 
històrica; “Balls i bullicis”, dins de la XIII Festa del Renaixement 
de Tortosa; “I concurs de cant improvisat de jota Pepe Garcia Lo 
Canalero” – dins de la XV edició del “Tradicionàrius a les Terres 
de l’Ebre” –, a Roquetes; les “festes tradicionals de l’arròs a 
Deltebre: la sega”; la recuperació del ball de capgrossos, dins de 
la “festa de Sant Martí”, a Ginestar; la festa de “Sant Antoni a Mas 
de Barberans. Recuperació de la festa major d’hivern”; i la “festa 
de Sant Gregori”, a Santa Bàrbara. 

Per últim, l’IRM forma part del Consell Promotor del projecte “Història de les Terres de l’Ebre”(Fundació 
Ilercavònia Futur), iniciat el 2009 i que donarà com a resultat l’edició d’una enciclopèdia que inclou tots els 
camps de les humanitats en aquest territori. L’IRM col·labora especialment en el volum dedicat al camp de 
l’etnologia, fent de mitjancer amb els estudiosos dels centres d’estudis que hi poden aportar continguts.
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5.5. Tallers per a la cohesió social 2008

A mitjans del 2008, el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana va 
endegar, en col·laboració amb la Secretaria per a la Immigració (del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat), el projecte “Tallers per a la Cohesió Social”. Aquest 
projecte es va adjudicar, com una prova pilot, a deu poblacions catalanes i a l’Institut Ramon 
Muntaner se li va encarregar la gestió del projecte atorgat a la ciutat de Tortosa. L’objectiu era 
actuar principalment sobre la població dels barris antics receptors dels ajuts de la Generalitat de 
Catalunya dins de la convocatòria de la Llei de Barris (PINCAT) i fomentar la cohesió social 
entre sengles poblacions, amb orígens i cultures molt diverses. 

Amb la col·laboració de la regidories d’Acció Social i Participació Ciutadana i de la 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tortosa, així com de l’Associació Cultural Magrebina 
“Alfath”, del “Casal Cultural Panxampla” i de membres diversos del col·lectiu gitano de la 
ciutat, es van desenvolupar recerques i accions formatives encaminades a potenciar la 

convivència i el coneixement entre les cultures que compten amb més presència en aquesta part de la ciutat. Els 
fruits dels tallers previs – de danses marroquines, flamenc, rumba catalana, jota tortosina, jocs tradicionals 
marroquins, gitanos i catalans –, així com una mostra gastronòmica d’aquestes cultures, van ser el contingut de la 
festa cloenda del projecte “El casc antic de festa”, celebrat a la plaça dels Dolors de Tortosa, el 20 desembre de 
2008.

Les activitats formatives dominants han estat els tallers 
d’indumentària tradicional, d’interpretació teatral, de ball de jota 
tortosina – en les variants locals diverses –, i de cant enversat de jota 
improvisada. 

Integrants del taller de teatre durant la recreació
nocturna del “Mercat a la plaça: Amposta a
principis del segle XX (fase I)”. Autor: Mariano
Cebolla. Fons IRM

Cartell Festa
2008

"Lo casc antic de festa". Festa de Cloenda dels Tallers per a la cohesió social. Tortosa, 2008. Fons IRM"
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Enguany ens hem centrat en la col·laboració amb el projecte de Cens d’Arxius de Catalunya. 

S’ha continuat treballant per a afavorir el contacte entre els centres d’estudis del Priorat i el Vallès Oriental i 
els seus respectius arxius comarcals per tal de poder inventariar els fons privats d’aquestes comarques. Gràcies a 
aquesta col·laboració s’ha aconseguit censar alguns fons privats, tot i que es tracta d’una tasca que requereix molt 
de temps i dedicació. De fet, els particulars encara es mostren reticents a ensenyar la documentació que guarden i 
és una feina molt laboriosa per als investigadors locals arribar a tenir-hi accés.

D’altra banda, s’ha iniciat el cens de la Ribera d’Ebre i per aquest motiu s’han convocat i dut a terme diferents 
reunions amb la participació d’investigadors i entitats de la comarca amb l’objectiu d’explicar-los el projecte i 
demanar-los la col·laboració. 

En breu s’iniciarà el cens de noves comarques, per als quals ens cal la col·laboració de les entitats per tal 
d’ajudar els arxivers comarcals a detectar el màxim nombre possible de fons privats així com de facilitar-los-hi 
l’accés perquè en puguin fer l’inventari corresponent. 

Des d’aquí volem recordar que el cens no té com a objectiu final la incorporació de la documentació a l’Arxiu 
Comarcal sinó poder fer un mapa dels fons públics i privats de Catalunya.

 

Aquesta col·laboració està afavorint que es concretin plans de treball i jornades que apropen encara més els 
centres d’estudis i els arxius comarcals.

Xarxa d’universitats Joan Lluís Vives

Al gener de 2009 es va signar a Palma de Mallorca el conveni 
de col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut 
Ramon Muntaner. En l’acte de la signatura hi van participar la 
presidenta en aquells moments de la Xarxa Vives, la Sra. 
Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears i el 
Sr. Ramon Fontdevila, president del patronat de l’Institut Ramon 
Muntaner. 

L’objectiu del conveni és fomentar la col·laboració entre 
universitats i centres d’estudis, afavorint la creació de grups de 
recerca transversals, l’intercanvi d’informació i l’edició en comú 
de publicacions, entre d’altres actuacions.

5.7. Relacions amb les Universitats

Acte de signatura del conveni de col·laboració
amb la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives.

Fons UIB

.5.6. Acord de col laboració amb la subdirecció general d’arxius 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya.
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Algunes de les accions que s’han concretat en el marc d’aquest conveni han estat: la col·laboració en 
l’organització del congrés “Centres d’Estudis, Universitat i Adminstracions” que se celebrarà a Lleida el 27 i 28 
de novembre de 2009, la creació d’una comissió mixta de treball entre les dues institucions per a treballar una 
llista de temes i la incorporació d’una pàgina de novetats bibliogràfiques a la revista BUC que edita la Xarxa Joan 
Lluís Vives i que arriba a totes les Universitats.

Es manté el conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. L’objectiu d’aquest acord és 
que els alumnes que estan al darrer curs puguin realitzar els seus projectes de final de carrera en vinculació amb un 
centre d’estudis. En virtut d’aquest conveni, una estudiant ha realitzat la recollida fotogràfica de l’Illa de Menorca 
per al projecte “El món agrari a les terres de parla catalana”.

Els projectes que es proposen se seleccionen d’entre els que reben suport de l’Institut dins de les convocatòries 
d’ajuts a projectes, d’entre els que tenen en marxa tant la Coordiandora com l’Institut, i d’entre aquells que sabem 
que estan duent a terme els centres i que, per les seves característiques, poden ser oferts als estudiants.

Des de l’IRM creiem que aquest acord és molt positiu tant per als estudiants com per a les entitats.

Existeixen acords diversos de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. Per una banda, s’encarreguen 
del manteniment i de les millores del portal www.irmu.org i, per altra banda, existeix un conveni per tal de 
participar en el desenvolupament del projecte que ells han denominat “Antenes del Coneixement”. Les antenes 
del coneixement són estructures de gestió cultural creades des de la universitat, amb el suport dels Ajuntaments i 
també de les entitats locals.

Hi ha diversos centres d’estudis de la demarcació de Tarragona que estan participant en el projecte, tot i que de 
manera diversa. Per exemple, hi ha poblacions en què la tasca d’antena l’assumiran els centres d’estudis locals o 
comarcals, permetent a l’entitat de disposar de recursos per a funcionar i, també, de tota una oferta d’activitats 
culturals que la universitat els ofereix. A més, com l’antena actua de pont entre la universitat i la població més 
jove, pot esdevenir un eina per a incorporar nous sectors poblacionals als centres d’estudis. En d’altres 
poblacions, el centre d’estudis està col·laborant en el disseny de la programació de l’antena. Finalment, hi ha 
casos en què l’antena funciona totalment desconnectada del centre d’estudis, tot i que estem fent esforços per tal 
d’apropar les dues entitats amb l’objectiu d’aprofitar les sinergies.

En conjunt, es tracta d’un projecte que encara es troba a les beceroles però que, a la llarga, pot tenir una forta 
incidència tant per al dia a dia dels centres d’estudis com també per al conjunt del territori.

S’ha signat un conveni de col·laboració per tal que estudiants de Biblioteconomia puguin fer pràctiques a 
l’Institut Ramon Muntaner relacionades amb la gestió i el manteniment del fons bibliogràfic. El conveni és molt 
recent i de moment no hi ha hagut cap petició, però l’experiència pot ser de gran interès tant per a l’estudiant, que 
coneixerà i treballarà amb un fons especialitzat de recerca local i comarcal, com per a l’IRM.

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de Barcelona



29.memòria anual
2008  2009

El maig de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre el Museu Marítim de Barcelona i l’Institut 
Ramon Muntaner amb els següents objectius: potenciar la difusió, divulgació i estudi de la cultura marítima en 
general, impulsar línies de col·laboració en programes diferents i projectes de recerca i elaborar un programa 
anual d’actuació conjunt. 

La primera actuació amb què s’ha concretat el conveni ha estat amb la convocatòria conjunta del Premi de 
Recerca “Josep Ricart i Giralt”, amb l’objectiu d’estimular projectes d’investigació en el camp de les ciències 
socials relacionades amb el patrimoni i la cultura marítimes a les terres de parla catalana. L’Institut s’hi incorporà 
l’any de la IX edició del Premi. Fruit d’aquesta col·laboració es va fer una revisió de les bases per tal d’afavorir 
l’arribada d’un major nombre de projectes. 

Pel que fa al guardó, es tracta d’un premi únic dotat en 6.000 € i que, a més, comportarà també la publicació del 
resultat de la recerca dins la col·lecció Estudis del Museu Marítim de Barcelona. Hi ha dues persones designades 
pel patronat de l’Institut Ramon Muntaner que formen part del jurat dels premis. En l’edició del IX Premi es van 
presentar quatre treballs i el Jurat, i per resolució de direcció general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona, amb col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner Fundació Privada dels Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, es va considerar per unanimitat, concedir el Premi al treball: “La pesca a la regió de 
l’Ebre: el delta, el riu i el mar”, d’Emeteri Fabregat Galcerà.

El premi va ser presentat el 30 d’octubre de 2008 a la sala d’actes de la Delegació del Govern a les Terres de 
l’Ebre, a Tortosa (el Baix Ebre). A la X edició del Premi es van presentar set treballs. El treball seleccionat va ser 
“Fonts orals del moviment obrer a les darreres drassanes de Barcelona (1959-1986)”, d'Isabel Graupera 
Gargallo i Lluís Burillo Toledano.

Una segona actuació que s’ha posat en marxa ha estat l’organització conjunta amb la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana de la I Jornada Recerca local, patrimoni i Història marítima, que tindrà lloc el 21 de 
novembre de 2009 al Museu Martítim de Barcelona amb l’objectiu, per un costat, de servir de punt de trobada i 
d’intercanvi d’idees i de projectes al voltant de la història i la cultura marítimes; d’un altre, ha de permetre 
copsar l’estat de la qüestió i traçar unes línies mestres del que ha estat, és i pot ser, la recerca local en aquest camp. 
Aquest esdeveniment té vocació de continuïtat, com a plataforma a partir de la qual estructurar futures accions i 
presentar un espai de contacte permanent entre els estudiosos.

.5.8. Conveni de col laboració entre el Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim i l’Institut Ramon Muntaner

La tardor del 2008 vam iniciar una campanya de cerca de suports econòmics per a l’activitat 
ordinària de l’Institut. Com a resultat d’aquesta campanya es van signar dos convenis: un amb la 
Fundació Josep Irla i l’altre amb la Fundació Nous Horitzons. En aquesta mateixa línia, per a la cerca 
de suport econòmic per al projecte concret del Món Agrari a les Terres de Parla Catalana, hem 
entrat en contacte amb l’Oficina de Patrocini i Mecenatge de la Generalitat de Catalunya, que s’està 
encarregant de la cerca de patrocinadors per al projecte.

.5.9. Convenis de col laboració vinculats a suports econòmics
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L’Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Tarragona han signat un conveni de col·laboració per a la 
promoció de Tarragona com a Capital Europea de la Cultura 2016.

5.11. Tarragona, Capital Europea de la Cultura 2016

Els centres que hi estiguin interessats poden adherir-s’hi a través dels fulls 
d’adhesió que heu anat trobant a les  diferents activitats, o bé podeu fer-ho a través de 
l’enllaç a la nostra pàgina web. També podeu col·laborar-hi donant a conèixer la 
candidatura als vostres socis.

Els centres que s’hi adhereixin gaudiran d’un tracte especial en relació a les 
activitats de promoció organitzades per l’Ajuntament de Tarragona.

Us animem a col·laborar en aquesta iniciativa ja que Tarragona ha estat triada per 
consens com a candidata catalana per a la capitalitat cultural europea de 2016.

L’Institut ha arribat a diferents acords amb mitjans de comunicació per tal de difondre tant les seves 
activitats com les dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals.

5.10. Mitjans de comunicació

ACN

El Punt / Presència

Catalunya Ràdio

A la pàgina web de l’Agència Catalana de Notícies hi tenim un bàner permanent 
on es poden consultar les agendes setmanals, l’Infocentres i les activitats més 
destacades de l’IRM. L’objectiu d’aquest bàner és que els periodistes tinguin un accés 
directe a aquesta informació i que es converteixi en una eina de referència.

Mantenim un acord de col·laboració que es tradueix en la inserció d’una sèrie 
d’anuncis que fan difusió d’ algunes de les activitats principals organitzades per 
l’Institut adreçades al conjunt dels centres d’estudis i que tenen com a objectiu donar a 
conèixer l’activitat del col·lectiu. En concret, s’anuncien anualment el Recercat i 
l’Espai Despuig.

L’acord té com a objectiu el suport a la difusió d’activitats de caràcter genèric, com 
el Recercat, a través d’una sèrie de falques publicitàries que apropen l’activitat al 
públic en general.

Signatura del conveni.
Imatge cedida per 
l'Ajuntament de
Tarragona
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Entre juliol i desembre de l'any 2008 van tenir lloc tot un conjunt 
d'activitats 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.

Balanç de les convocatò÷÷ ries
d’ajuts a activitats 2008-2009

6.1. Activitats entre el juliol i el desembre de 2008

I Congrés Internacional d’Història: “La Batalla de l’Ebre 70 anys després” (II Jornades Internacionals 
d’Història als Espais de la Batalla de l’Ebre), organitzat per l’Associació Terra de Germanor.

Durant els dies 24, 25 i 26 de juliol va tenir 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 1r. congrés dedicat a commemorar, setanta 
anys després, la Batalla de l’Ebre. 

XVIII Jornades Culturals d’estiu al Matarranya. Trobada Cultural del Matarranya, organitzades per 
l’Associació Cultural del Matarranya i per la Iniciativa Cultural de la Franja.

La XVIII Trobada Cultural del Matarranya, que va tenir lloc el dia 9 d’agost a la Sorollera (el Baix Aragó) i a 
la Vall del Tormo (el Matarranya), presentà diferents actes, com la realització de jocs populars, la presentació de 
llibres editats al llarg de l’any, la inauguració d’una exposició i una representació musical.

III 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 va tenir lloc a Vall-de-Roures i a Fontdespatlla (el Matarranya) la 3a. edició de la trobada 
d’autors Ebrencs al Matarranya. A la trobada hi va haver comunicacions, una presentació d’exposicions i una 
intervenció artística.

II Congrés Colloquium Studium Medievalis. El temps a la cultura medieval. Vivències i termes, 
organitzat pels Amics de Besalú i el seu comtat.

Els dies compresos entre el 2 i el 5 de juliol va tenir lloc a Besalú (la Garrotxa) aquest congrés, que es va 
centrar en analitzar el temps a la cultura medieval. S’hi van dur a terme diverses intervencions d’especialistes, 
taules rodones, visites guiades i un concert.

XV Curs d’Història de Valldoreix, organitzat pel Centre d’Estudis de Valldoreix.

Del 15 al 19 de setembre es realitzà a Valldoreix (el Vallès Occidental) un curs d’Història sobre el mateix 
municipi, que constà de cinc sessions monogràfiques. Al curs hi assistiren més d’un centenar i mig de 
participants.

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

Durant diversos dies dels mesos de maig, juny i octubre es van realitzar activitats del programa Avui, què 
fem?, que constà 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. 
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Coneguem la Ribera d’Ebre, curs 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 va dur a terme a Flix un curs de deu sessions 
formatives que repassà 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.

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

El dia 20 de setembre el Centre d’Estudis d’Ulldecona va dur a terme a aquesta 
població del Montsià una xerrada que analitzà aquells aspectes més destacats de la 
Guerra del Francès a les comarques del sud de les Terres de l’Ebre i a les del nord del 
país valencià, així com un itinerari pels indrets més significatius del terme. 

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

El 27 de setembre va tenir lloc a Tortosa (el Baix Ebre) un itinerari que va recórrer 
els llocs més emblemàtics de la Guerra del Francès a la capital del Baix Ebre. 
L’itinerari va resseguir les principals fites del llarg bloqueig i del posterior setge i presa 
de Tortosa per les tropes napoleòniques durant el període de juny de 1810 a gener de 
1811. 

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

El dia 4 d’octubre es va realitzar un itinerari per la capital de la Ribera d’Ebre, 
Móra d’Ebre, en relació a la Guerra del Francès. Abans hi hagué una xerrada que tractà 
aquest episodi a les terres ebrenques durant els primers anys de la guerra. 
Posteriorment a l’itinerari es va baixar en barca per l’Ebre fins a Miravet (la Ribera 
d’Ebre). 

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

Les XIX Jornades d’Estudis Penedesencs es van estendre al llarg de la tardor del 2008 i es realitzaren de forma 
descentralitzada per diferents municipis de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. En aquesta edició es tractà 
el tema del patrimoni penedesenc. 

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 va realitzar aquesta jornada a Manresa (el Bages), que tingué com a objectiu conèixer la 
tipologia dels fons dels arxius personals i patrimonials i estimular la sensibilització envers aquests béns d’interès 
cultural i científic.

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

El dia 25 d’octubre es van realitzar les V Trobades Culturals Pirinenques a Ripoll (el Ripollès). En aquesta 

Itinerari de la Guerra del
Francès a Ulldecona. 
Fons IRM
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Itinerari de la Guerra del
Francès a Tortosa 
Fons IRM



edició els temes a tractar giraren al voltant dels espais, sistemes i experiències de 
comunicació i relació al Pirineu en diferents àmbits. 

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 celebraren al monestir de Santes Creus (l’Alt 
Camp) les I Jornades d’estudis i divulgació de les terres del Gaià. Aquestes 
jornades estigueren dedicades a l’estudi interdisciplinari dels valors patrimonials 
del riu Gaià i el seu territori. 

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 va tenir lloc 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, 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 es va realitzar a Badalona (el Barcelonès) una jornada integrada per tres ponències i una 
taula rodona. A la jornada es van tractar diverses qüestions relacionades amb la sol·licitud de declaració de zona 
d’interès etnològic.

La Selva. Territori en Transformació, jornades organitzades pel Centre d’Estudis Selvatans.

Entre els dies 21 i 23 de novembre van tenir lloc les jornades La Selva, Territori en Transformació a Santa 
Coloma de Farners (la Selva), mitjançant la qual els organitzadors propiciaren un acostament pluridisciplinar a 
la realitat de la comarca. En elles es van celebrar vàries conferències, ponències i comunicacions.

La Guerra del Francès (1808-1814). Quin Francès? Quina guerra? Quin territori? Sobre la incidència 
de la guerra a la frontera, curs 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 es va organitzar un curs a Figueres i 
Roses (l’Alt Empordà) al voltant del tema de la Guerra del Francès, integrat per sis 
sessions que tractaren diferents aspectes d’aquell episodi històric. 

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 van tenir lloc a Begues (el Baix Llobregat) unes 
jornades de prehistòria que tingueren com a objectiu efectuar una estat de la 
qüestió de tota la investigació prehistòrica de la zona realitzada en el decurs dels 
trenta darrers anys. 

Jornada d'estudi de la
Guerra del Francès a Tortosa.

Fons IRM

Jornades Internacionals de
Prehistòria. Imatge cedida pel

Centre d’Estudis Beguetans
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I Jornades d'Estudi. Imatges
cedides pel Centre d'Estudis

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

Aquesta jornada, que va tenir lloc el 3 de desembre, s’estructurà 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 i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 

Aquesta jornada va tenir lloc al Pont de Suert (l’Alta Ribagorça) el 13 de desembre. S’hi analitzà 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.

6.2. Ajuts a activitats 2009

VII Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos, jornades, cursos
i itineraris

A la VII Convocatòria d’ajuts a activitats es van presentar un total de seixanta-tres 

sol·licituds, de les quals van ser aprovades cinquanta-set. 

II Jornada Salvador Espriu: “Salvador Espriu i la cultura del tombant de segle”, organitzada pel Centre de 
Documentació i Estudi Salvador Espriu.

El 23 de gener va tenir lloc a Arenys de Mar la II Jornada “Salvador Espriu”. La 
jornada comptà amb dues conferències i la presentació del tercer número de l’anuari 
espriuà Indesinenter.

V Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural a l’Illa de Menorca, 
organitzades pel Centre d’Estudis Locals d’Alaior i l’ Institut Menorquí d’Estudis.

Entre els dies 9-11 de gener de 2009 es van celebrar a Es Mercadal (Menorca) les V 
Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural a l’Illa de Menorca, que va comptar 
amb tretze comunicacions i sis actes culturals (presentació d’un llibre, una exposició, 
un concert, un mercadet, una excursió i balls folklòrics).

Activitats de 2009 que ja han tingut lloc

Celebració de les Jornades
d'Història Local i Patrimoni
Cultural.  Imatge cedida pel
Centre d'Estudis d'Alaior.
Fons IRM
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Jornada Imago Mundi a Móra
la Nova. Imatge cedida pel

CERE. Fons IRM

II Jornada Imago Mundi: “El paper de la ciutadania: ètica i política” 
organitzada pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre; Ajuntament de Móra la 
Nova. 

El 28 de febrer va tenir lloc a Móra la Nova la segona edició de la jornada 
Imago Mundi que, en aquesta ocasió, va tractar el tema del paper de la ciutadania. 
L’acte va comptar amb la participació d’entesos en la matèria.

Cursos 2009 de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, organitzats per la Societat Catalana de 
Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària.

Del 24 de febrer a l’11 de juny del 2009 es van realitzar a Sant Cugat uns cursos 
on es van impartir disciplines diferents: genealogia, heràldica, sigil·lografia, 
vexil·lologia i paleografia, diplomàtica i llatí medieval.

Congrés Internacional Església i Guerra Civil, organitzat pel Cercle 
d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona; Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona.

Entre els dies 25 i 27 de febrer de 2009 al Paranimf de la Universitat Rovira i 
Virgili (el Tarragonès) va tenir lloc el Congrés Internacional Església i Guerra 
Civil. Al congrés van assistir més d’un centenar d’assistents per escoltar les 
intervencions de gairebé una vintena de conferenciants.

II Trobada d’entitats d’estudi del Baix Llobregat, organitzada pel Centre 
d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat. 

El 28 de març va tenir lloc a Martorell aquesta trobada, que s’estructurà en una 
jornada de treball i una visita cultural.

Jornada Artur Bladé i Desumvila 2009, organitzada per l’Associació Artur 
Bladé i Desumvila i pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. 

El dia 21 de març va tenir lloc a Benissanet (la Ribera d’Ebre) la Jornada Artur 
Bladé 2009. La jornada va consistir en la realització d’una ruta literària, de dues 
ponències sobre la figura de Bladé, un acte de record i una lectura dramatitzada de 
la seva obra.

Jornades “De Negrín a Franco”, organitzades pel Centre d’Estudis del 
Vinalopó i per la Comissió Cívica per a la Recuperació de la Memòria Històrica 
d’Alacant. 

Entre el 20 i el 29 de març va tenir lloc a Petrer i Elda aquestes jornades que van 
consistir en unes conferències, visites a una exposició i un documental, que 
tractaren aquest període històric.

Cursos 2009 de la SCGHSVN.
Imatge cedida per la

SCGHSVN. Fons IRM

II Trobada d'Entitats del Baix
Llobregat a Martorell. Imatge
cedida pel CECBL. Fons IRM 

Ruta literària Artur Bladé i
Desumvila a Benissanet.

Imatge cedida per l'Associació
Cultural Artur Bladé i Desumvila.

Fons IRM
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III Congrés d’Estudis del Vinalopó: La comunitat morisca en el Vinalopó. IV Centenari de l’Expulsió 
(1609-2009), organitzat pel Centre d’Estudis Locals del Vinalopó.

Els dies 27 i 28 de març va tenir lloc a Novelda (Valls del Vinalopó) el III Congrés d’Estudis del Vinalopó que 
enguany tractà el tema de l’expulsió dels moriscos d’aquesta àrea, amb motiu dels 400 anys d’aquesta efemèride.

XXXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, organitzat pel Centre d’Estudis de les Garrigues, per la 
Societat d’Onomàstica i la Universitat de Lleida.

Entre el 25 i 26 d’abril va tenir lloc a les Borges Blanques (les Garrigues) el XXXVI Col·loqui de la Societat 
d’Onomàstica que comptà amb quatre ponències i una vintena de comunicacions.

Els contractes matrimonials, una font per a la història social, organitzat per l’Associació d’Història Rural 
de les Comarques Gironines i pel Centre de Recerca d’Història Rural. 

El 24 d’abril va tenir lloc a Girona (el Gironès) una jornada dedicada a l’estudi dels contractes matrimonials. 
Durant la jornada es va reflexionar sobre les possibilitats dels capítols matrimonials en la investigació històrica.

Cursos de Català 2009, organitzats per l’Associació Cultural del Matarranya i per la Iniciativa Cultural de la 
Franja.

Des de finals de 2008 i fins el juny de 2009 han tingut lloc els cursos de català que, any rere any, organitzen 
conjuntament l’Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja, cursos que van destinats a 
la població de les comarques catalanoparlants i a la població castellanoparlant d’Alcanyís i de la resta de pobles 
del Matarranya. 

XXXII edició dels Jocs Florals, organitzada pel Centre Cultural i Recreatiu “La 
Unió” i pel Centre d’Estudis del Priorat.

El dia 9 de maig va tenir lloc la XXXII edició dels Jocs Florals a Torroja del Priorat. 
En aquesta ocasió es van lliurar els premis de Flor Natural, Englantina d’Or, Vila d’Or 
i Argent així com diversos premis de recerca històrica, narrativa i vinculats al món del 
vi. 

X Simposi de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer. Eduard Toda i els documents 
dels arxius algueresos (1887-1893): una reintegració simbòlica, organitzat per 
l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer i per l’Ateneu Alguerès. 

El X simposi de l’Arxiu de Tradicions va tenir lloc el 26 de juny a l’Alguer i va 
tractar sobre la personalitat d’Eduard Toda i la documentació que sobre ell hi ha 
custodiada per diversos arxius.

5th European Spring School of History of Science and Popularization: 
International Workshop “Radioactivity in the Public Sphere”, taller organitzat per 
l’Institut Menorquí d’Estudis; Universitat Autònoma de Barcelona.

Del 21 al 23 de maig es va celebrar a Menorca la cinquena edició de l’escola de 
primavera que, en aquesta edició, va tractar sobre la radioactivitat a l’esfera pública i 
va comptar amb professionals d’aquest tema.

X Simposi de l'Arxiu de
Tradicions de l'Alguer.
Imatge cedida per l'Arxiu
de Tradicions de l'Alguer. 
Fons IRM

Curs internacional organitzat
per l'IME i la UAB. Imatge 
cedida per l'IME.
Fons IRM
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III Jornades Canyet Mar Verd: “Els nous reptes de la urbanització i la seva coexistència amb la 
conservació dels valors culturals i paisatgístics”, organitzades pel Centre d’Estudis de Besòs-Canyet.

El 13 de juny va tenir lloc a Badalona (el Barcelonès) la tercera edició de les jornades que, en aquesta ocasió, 
van tractar la temàtica dels nous reptes de la urbanització i la seva coexistència amb la conservació dels valors 
culturals i paisatgístics.

VII Curs: Història, Cultura Popular i Tradicional del Montsià, organitzat per l’Institut d’Estudis 
Comarcals del Montsià.

Durant els primers mesos de 2009 va tenir lloc la setena edició d’un curs de temàtica variada que any rere 
any prepara l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià.

Jornada divulgativa per a la promoció i protecció dels arxius patrimonials i privats dels masos de 
Berguedà, organitzada per l’Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Familiar-Arxiu 
Històric Familiar Fàbregas i l’l’Àmbit de Recerques del Berguedà.

La jornada es va realitzar el 16 de maig a Avià (el Berguedà) amb l’objectiu de fomentar la recerca i l’estudi 
dels fons patrimonials i col·leccions documentals així com d’assessorar i conscienciar els seus propietaris per a 
la conservació de la documentació. 

Jornada divulgativa de les tècniques per a la recerca genealògica, organitzada per l’Associació Catalana 
de Documentació Històrica Patrimonial i Familiar-Arxiu Històric Familiar Fàbregas i el Museu Municipal de 
Moià. 

La jornada va tenir lloc el dia 30 de maig a Moià (el Bages) i es va centrar en el foment en tots els aspectes de 
la recerca i l’estudi de la genealogia, aprofundint en el tema de la didàctica i la pràctica de les tècniques 
d’investigació genealògica als arxiu parroquials, episcopals, comarcals, municipals, notarials i patrimonials.

Franquisme i lluites secretes. La repressió franquista i la cultura de la clandestinitat a la comarca del 
Bages (1936-1977), organitzat pel Centre d’Estudis del Bages, el Grup d’Estudis per a la Recerca i la Difusió de 
la Memòria Històrica de Manresa, i pel Departament d’Antropologia Social de la UB.

La jornada, celebrada el 18 d’abril a Manresa (el Bages), es va centrar en l’estudi de la repressió franquista i 
el moviment obrer a la comarca del Bages, la presentació de testimonis de la lluita antifranquista i en l’exhibició 
de tres exposicions relacionades amb les lluites socials i la cultura de la clandestinitat a la comarca del Bages.

Els goigs del Vilosell: religiositat i devoció popular a l’Arquebisbat de Tarragona, jornada organitzada pel 
Centre d’Estudis locals del Vilosell i l’Associació de Goigistes de Tarragona. 

Al mes de maig va tenir lloc al Vilosell (les Garrigues) aquesta jornada sobre la recuperació dels goigs que, 
com a expressió de la devoció popular, es realitzaven sobre l’advocació a un sant o santa. La jornada va comptar 
amb una conferència, el lliurament de l’edició en facsímil dels goigs i una interpretació d’aquests a càrrec de la 
coral del Vilosell.
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Activitats entre juliol i el desembre de 2009

Jornades d'Estudi: Baronia de Cabacés, organitzades pel Centre d'Estudis del Priorat i per CERADAI 
(Institut per a la Investigació Psicosocial (Sense Fronteres) de Catalunya).

Durant l'estiu es realitzaran a Cabacés (el Priorat) unes jornades integrades per tres ponències: una d'història, 
una sobre la justícia i una sobre la marca turística de la Baronia. També hi haurà una passejada, un mercat 
medieval petit, un taller d'esports, un taller de jocs medievals, una celebració eucarística, a banda d'un concert de 
música medieval.

Reivindicar el patrimoni cultural: simposi professional sobre conservació i ètica, organitzat pel Centre 
d'Estudis ZAKHOR.

L'estiu de 2009, a Barcelona (el Barcelonès), tindrà lloc un simposi dedicat a temes transculturals en relació al 
redescobriment de llocs de patrimoni jueu, en particular dels cementiris. 

III Colloquium Studium Medievale: ”L'espai”, organitzat pels Amics de Besalú i el seu Comtat i pel Grup 
de recerca en Estudis Culturals.  

De l'1 al 4 de juliol se celebrarà la tercera edició del Colloquium Studium Medievale. En aquesta ocasió serà 
dedicat a l'espai, tant en la percepció que tenien els medievals de l'espai exterior com en la seva situació física, ja 
siguin espais de culte, de lleure, de treball, o bé astronòmics o astrològics. 

VII Jornades d'Estudi del Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb): Les altres fronteres del Pirineu, 
organitzades pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

Del 3 al 5 de juliol, al Pont de Montanyana (la Ribagorça), tindran lloc les VII jornades d'estudi del CERIb. En 
aquest ocasió pretenen reflexionar sobre les altres fronteres reeixides i aquelles més artificials, deixant com 
alienes les poblacions ribagorçanes.

Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI, taller organitzat per l'Institut Menorquí d'Estudis i per la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

El 17 de juliol tindrà lloc a Barcelona (el Barcelonès) una trobada que tractarà sobre una sèrie d'aspectes 
concrets de la fonologia entonativa del català i de les seves implicacions per al sistema Cat_ToBI.

II Jornades de memòria oral a Arnes “El pas dels soldats: moments viscuts els dies precedents a la Batalla 
de l'Ebre”, organitzades per l'Associació Cultural d'Arnes “La Bresca”.

El 6 d'agost tindrà lloc a Arnes (la Terra Alta) la segona edició de la jornada de memòria oral. La jornada 
comptarà amb tres ponències, una sortida temàtica i una taula rodona en què intervindran deu convidats que 
parlaran sobre els dies precedents a la Batalla de l'Ebre. 

IV Trobada d'Autors Ebrencs al Matarranya. El paisatge ebrenc en la creació artística II, organitzada per 
l'Associació Cultural del Matarranya i per la Iniciativa Cultural de la Franja.

El dia 2 d'agost de 2009 tindrà lloc a les poblacions de Fontdespatlla i Vall-de-roures (el Matarranya) la IV 
Trobada d'Autors Ebrencs al Matarranya. Durant la mateixa hi haurà presentacions diverses i signatura de 
llibres, una intervenció artística, exposicions, actuacions, comunicacions i una taula rodona.



XIX Trobada Cultural del Matarranya, jornada cultural organitzada per l'Associació Cultural del 
Matarranya i per la Iniciativa Cultural de la Franja.

La XIX Trobada Cultural del Matarranya, dedicada a la història cultural del Matarranya i de la Franja, es 
realitzarà a principis d'agost i enguany analitzarà els vint anys d'existència oficial de l'Associació Cultural del 
Matarranya i dels centres de la Franja. 

Coneguem la Ribera d'Ebre, curs organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i pel Consorci per a la 
normalització lingüística.

Durant els mesos de juny, juliol i setembre es durà a terme a diferents poblacions de la Ribera d'Ebre un curs 
de deu sessions formatives, d'una durada aproximada de 90 minuts cadascuna, en què es repassaran aspectes 
històrics, socials i lingüístics de la comarca.

L'exegesi bíblica en el judaisme català, curs organitzat per l'Institut Privat d'Estudis Món Juïc.

Els 17 de setembre tindrà lloc a Barcelona (el Barcelonès) el curs d'extensió universitària l'Exegesi bíblica 
en el judaisme català, dedicat a l'estudi de la producció literària conreada pels jueus catalans de l'Edat Mitjana.

XVI curs d'Història de Valldoreix: Masies i famílies valldoreixenques, organitzat pel Centre d'Estudis de 
Valldoreix.

Entre el 14 i el 18 de setembre de 2009 s'impartirà a Valldoreix (el Vallès Occidental) un curs que se centrarà 
en cinc sessions monogràfiques dedicades a les “Masies i famílies valldoreixenques”.

III Trobada de centres d'estudis i entitats al voltant del riu Sénia, organitzada per l'Associació Cultural 
“Lo Rafal”.

El 3 d'octubre se celebrarà a Alcanar (el Montsià) la 3a. edició de la trobada de treball dels centres d'estudis 
del Montsià i del Baix Maestrat, que comptarà amb un seguit d'activitats complementàries.

IV Seminari d'Història del Penedès: “La vida quotidiana al Penedès històric”, organitzat per l'Institut 
d'Estudis Penedesencs.

El 2 i 3 d'octubre tindrà lloc a la capital de l'Alt Penedès, Vilafranca del Penedès, el IV Seminari d'Història 
del Penedès que, en aquesta edició, tindrà com a objectiu donar a conèixer l'evolució d'aspectes diversos de la 
vida quotidiana de la població penedesenca al llarg dels segles. 

Congrés internacional dedicat a l'obra de Francesc Eiximenis: “Francesc Eiximenis i el seu temps”, 
organitzat per l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i per l'Institut d'Estudis Gironins.

El congrés se celebrarà del 26 al 28 d'octubre a Girona (el Gironès). El congrés estarà dedicat a l'estudi de la 
vida i obra de l'escriptor franciscà Francesc Eiximenis amb motiu del 6è. centenari de la seva mort.

II Jornades d'Estudis Gaspatxers:“La guerra civil a les nostres comarques”, organitzades per 
l'Associació d'Amics de Mainhardt.

Del 16 al 18 d'octubre tindran lloc a Alcalà de Xivert (el Baix Maestrat) les II Jornades d'Estudis Gaspatxers 
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dedicades, en aquesta edició, a la Guerra Civil. Les jornades s'estructuraran en ponències, xerrades, presentacions 
de llibres i material d'exposició sobre aquesta temàtica.

L'expulsió dels moriscos a l'Alcoià i al Comtat, jornades organitzades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i 
Arqueològics.

Del 16 al 18 d'octubre tindrà lloc a Alcoi (l'Alcoià) i a Muro del Comtat (el Comtat) unes jornades que 
tractaran, 400 anys després, l'expulsió dels moriscos d'aquestes dues comarques alacantines.

II Jornada de reflexió. El paper de la societat civil en la protecció del patrimoni cultural, organitzada pel 
Centre d'Estudis de Besòs-Canyet.

El dia 31 d'octubre tindrà lloc a Badalona (el Barcelonès) la II Jornada de reflexió dedicada en aquesta ocasió 
a analitzar el paper de la societat civil en la protecció del patrimoni cultural. L'acte s'organitzarà al voltant de dos 
ponències i una taula rodona.

Canyet Mar Verd III: Els nous reptes de la urbanització i la seva coexistència amb la conservació dels 
valors culturals i paisatgístics, jornada organitzada pel Centre d'Estudis de Besòs-Canyet.

La jornada tindrà lloc el 7 de novembre a Badalona (el Barcelonès) i girarà al voltant dels nous reptes que 
planteja la urbanització actual i la seva coexistència amb la conservació dels valors paisatgístics i culturals.

V Congrés d'estudis de la Marina Alta: 400 anys de l'expulsió dels moriscos (1609-2009), organitzat per 
l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Els dies 23, 24 i 25 d'octubre tindrà lloc a Dénia (la Marina Alta) el V Congrés d'estudis de la Marina Alta que 
enguany se centra, quatre segles després, en l'anàlisi del fenomen que va suposar l'expulsió dels moriscos pels 
Reis Catòlics. 

III Trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme, organitzada pel Centre d'estudis 
Vilassarencs i pel Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell.

El 14 de novembre tindrà lloc a Vilassar de Mar (el Maresme) aquesta tercera trobada que cada any se centra 
en un tema patrimonial concret. A la trobada hi intervindran un nodrit grup de centres d'estudis del Maresme.

Tres itineraris penedesencs. “De la Renaixença al Modernisme i el Noucentisme al Penedès”, organitzats 
per l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Entre els mesos d'octubre i novembre es faran tres itineraris: a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i a Vilanova 
i la Geltrú. Amb aquests itineraris literaris es pretén difondre el patrimoni literari i artístic del Penedès, en aquesta 
ocasió centrat en les seves tres capitals.

Festival fotogràfic Alfons Güell, organitzat pel Centre d'Estudis Argentonins i pel Grup d'Història del Casal 
de Mataró.

Durant els mesos d'octubre i novembre tindrà lloc a Argentona (el Maresme) aquest festival al voltant de la 
fotografia, al llarg del qual tindran lloc un seguit d'exposicions, tallers i altres activitats de caire participatiu.
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V Jornada sobre l'estudi del món rural en l'època romana, organitzada pel Grup de Recerca Arqueològica 
del Pla de l'Estany.

Entre els dies 5 i 6 de novembre tindrà lloc a Girona (el Gironès) una taula rodona que comptarà amb la 
presentació d'una sèrie de ponències destinades a desenvolupar aspectes diversos relacionats amb la temàtica 
d'aquesta edició.

El fet fronterer. Fronteres, relacions, intercanvis. Visions de les fronteres des de l'Empordà, congrés 
organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos. 

Els dies 6,7 i 8 de novembre tindrà lloc a Figueres (l'Alt Empordà) un congrés dedicat a les fronteres. El 
congrés es caracteritza per la inclusió d'una sèrie d'àmbits que, cronològicament i des de la Prehistòria fins a 
l'actualitat, repassaran aquest tema.

III Curs científic i tècnic, organitzat pel centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona.

El primer dissabte de novembre tindrà lloc a Vic (Osona) el III Curs científic i tècnic el qual constarà de 
quatre sessions. Aquest curs l'organitza el Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona.

Aportacions a la dansa catalana: trobada d'inèdits, impublicats i publicats, organitzat per l'Esbart Català 
de Dansaires.

El mes de novembre, a Barcelona (el Barcelonès), tindrà lloc una segona edició d'aquesta jornada 
fonamentada en les aportacions i la participació d'autors diversos.

Col·loqui de tardor: Paisatges i llegendes, organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.

Els dies 27 i 28 de novembre tindrà lloc a Banyoles (el Pla de l'Estany) un col·loqui de dos dies que tractarà 
sobre el paisatge i les llegendes dels diferents àmbits territorials de parla catalana.

Jornada sobre el consum i la cuina del peix, organitzada pel Museu de la Pesca-Fundació Promediterrània.

A finals de novembre tindrà lloc a Palamós (Baix Empordà) una jornada dedicada al consum i a la cuina del 
peix. Els professionals i experts assistents intercanviaran les seves percepcions sobre la importància social, 
cultural, històrica, etnològica, gastronòmica, etc. de la cuina del peix.

Trobada d'Estudiosos de la Catalunya Central i presentació del número 100 de la publicació “Dovella”, 
organitzada per l'Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Familiar-Arxiu Històric 
Familiar Fàbregas, pel Centre d'Estudis del Bages i per l'Arxiu Comarcal de Manresa. 

La trobada tindrà lloc durant el segon semestre de l'any a Manresa. L'objectiu de la mateixa és fomentar la 
recerca i l'estudi de la història local i comarcal del Bages.

“Frontera. Espai diàleg”, curs organitzat per l'Associació Mirmanda i pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

Des de febrer fins a desembre tindrà lloc a Barcelona i Perpinyà, així com també a diferents localitats de la 
Ribagorça i del País Valencià, un curs-seminari que tractarà de reflexionar sobre la frontera des de diferents 
vessants sense afirmar-la.
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Itineraris per les terres de cruïlla. Passejades pel patrimoni del Montsià i del Baix Maestrat, organitzats per 
les següents entitats: Centre d'Estudis Seniencs; Centre d'Estudis Planers; Associació Cultural “Lo Rafal”; 
Centre d'Estudis “Lo Lliscó”; Centre d'Estudis d'Ulldecona i el Grup d'Estudis “Rossell 750 Aniversari”.

Des del mes d'abril fins al novembre, a diferents municipis del Montsià i del Baix Maestrat, tindran lloc una 
sèrie d'itineraris al voltant de temàtiques diverses.

Avui, què fem?, itinerari organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i pel Consorci per a la 
normalització lingüística.

L'Activitat Avui, què fem és un conjunt de recorreguts per diferents espais de la Ribera d'Ebre que es duen a 
terme al llarg de l'any i que van adreçats a conèixer els principals trets culturals, històrics i lingüístics de la 
comarca. Enguany és el segon any consecutiu que es realitzen aquest tipus d'itineraris.

Montjuïc: història i memòria jueves, itineraris organitzats pel Centre d'Estudis ZAKHOR.

Entre els mesos de febrer i desembre, un diumenge al mes, tenen lloc recorreguts que permeten un intercanvi 
amb preguntes i expressions de la diversitat cultural.

Puja al Baix 2009, itineraris organitzats pel Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.

Durant tot l'any, el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat prepara sortides de temàtica diversa, totes 
elles relacionades amb el patrimoni natural i cultural de la comarca del Baix Llobregat.

Els dietaris personals: testimonis anònims de la nostra història, jornada organitzada per l'Institut d'Estudis 
del Pla d'Urgell i pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell.

Per a la celebració d'aquesta jornada, a realitzar durant el darrer trimestre de l'any, es contactarà aquelles 
famílies que disposen de dietaris, per tal que els portin i els cedeixin en dipòsit a l'Institut d'Estudis Comarcals del 
Pla d'Urgell.



7. Balanç dels ajuts a projectes
d’investigació o de difusió cultural

A continuació, passem a descriure de manera succinta els projectes que han rebut ajuts, 
destacant aquells de convocatòries passades que han finalitzat entre el juliol de 2008 i el juny 
de 2009, així com aquells a qui se'ls ha concedit de nou un ajut en la darrera convocatòria.

Projectes finalitzats entre el juliol de 2008 i el juny de 2009 
de les convocatòries anteriors

Els centres terrissers desapareguts a les Terres de l'Ebre, coordinat pel Centre d'Estudis Planers, pel 
Centre de Documentació Ecomuseu dels Ports, pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i pel Centre 
d'Estudis d'Ulldecona.

L'objectiu del projecte es fonamentava en la recuperació de tota la informació possible relacionada 
amb els centres terrissers existents a les Terres de l'Ebre així com també la informació d'aquells centres que 
ja no es troben en actiu però sobre el quals es coneix de la seva existència en èpoques anteriors. Amb ell s'ha 
omplert un buit de coneixement a partir de la informació que pot posar a l'abast una campanya de recollida 
d'informació oral, gràfica i escrita. 

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, 
amb el suport del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

El projecte ha consistit en la redacció d'un projecte executiu de la 1a. fase d'un centre d'interpretació del 
ferrocarril a Móra la Nova (la Ribera d'Ebre). El futur centre d'interpretació comptarà amb tres plantes: una 
planta baixa, on s'instal·larà una botiga, una segona planta dedicada a l'àmbit social i una tercera que 
mostrarà aspectes relacionats amb la importància de l'estació de Móra la Nova i el funcionament de 
l'enclavament. Actualment s'està realitzant la 2a. fase del projecte.

Catalogació dels fons del teatre del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Creació d'una base de 
dades on-line, coordinat pel Museu-Arxiu de Santa Maria, el Centre d'Estudis Locals de Mataró i l'Aula 
Màrius Torres del departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida, amb el 

Projectes pertanyents a la I convocatòria (2004)

Projectes pertanyents a la II convocatòria (2004)

Projectes pertanyents a la III convocatòria (2005)
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suport de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

Gràcies a aquest projecte, s'ha catalogat part del fons del teatre del Museu-Arxiu de Santa Maria de 
Mataró, que data del període que va de finals del s. XIX al primer terç del segle XX. 

Per accedir al fons us podeu dirigir a la pàgina web del Museu-Arxiu de Santa Maria:www.masmm.org.

Catalogació de fons propis del Centre d'Estudis Ribagorçans i del fons d'arxius ribagorçans per a 
llur posada en xarxa, dut a terme pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

El projecte ha consistit en l'inventari, ordenació i catalogació del fons bibliogràfic del Centre d'Estudis 
Ribagorçans i de l'arxiu parroquial i municipal de Benavarri. La posada en xarxa requerirà d'un projecte 
ulterior. 

Les Brigades Internacionals i la Guerra Civil als pobles del 
Priorat, realitzat per l'entitat “No Jubilem la Memòria”, juntament 
amb el Centre d'Estudis del Priorat. 

El projecte ha recollit els testimonis gràfics, documentals i orals, 
al voltant de la petjada que van deixar al seu pas per les nostres 
contrades els combatents de les Brigades Internacionals, centrant el 
seu esforç en el territori del Priorat. Un dels resultats d'aquest treball 
ha estat la realització d'una exposició itinerant de fotografies, en la 
seva major part inèdites.

Catalogació del fons bibliotecari i documental del Grup d'Estudis Sitgetans, coordinat pel Grup 
d'Estudis Sitgetans.

El projecte s'ha fonamentat en la classificació i la catalogació de part del fons del centre d'estudis que ha 
coordinat el projecte, constituït per llibres i revistes d'història bàsicament de temàtica local i que provenen 
d'arreu dels territoris de parla catalana. Amb aquesta catalogació inicial s'ha permès l'accés adequat a 
aquest fons bibliogràfic a investigadors i estudiosos. 

Projecte de recerca i divulgació històrica “Tots els noms (1931-1978)", dirigit per l'Institut d'Estudis 
Penedesencs en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Museu de Vilafranca-Museu 
del Vi així com l'Arxiu Històric Comarcal de l'Alt Penedès.

L'objectiu d'aquest projecte ha estat impulsar, coordinar i dirigir la recerca, la sistematització de les 
fonts d'informació i la divulgació i difusió dels fets històrics desenvolupats entre 1931 i 1978 així com dels 
noms dels qui hi participaren als municipis de l'Alt Penedès, fent especial incidència en els referents 
democràtics. 

El treball s'ha concretat en la creació d'una gran base de dades que recull les informacions obtingudes al 
llarg del procés de recerca. 

Projectes pertanyents a la IV convocatòria (2006)
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Postal de l'exposició “Preludi de l'última
batalla”. Fons IRM



Santes Creus, de monestir a vila. Imatges d'un canvi, coordinat pel Centre 
d'Estudis del Gaià i pel Museu d'Història de Catalunya. 

Aquest projecte ha consistit en l'estudi, la catalogació i la difusió del fons 
fotogràfic de la família Sandoval. S'ha realitzat una exposició fotogràfica que 
explica els canvis soferts pel monestir de Santes Creus en el període entre 
l'exclaustració i les primeres intervencions de la Generalitat republicana. 
L'exposició s'ha complementat amb un catàleg que reprodueix les imatges 
exposades, així com amb textos de diversos autors que permeten la 
contextualització del període i la caracterització tècnica de les imatges 
exposades.

Referència bibliogràfica: AA.VV. Santes Creus. De monestir a monument 1821-1921. Centre d'Estudis 
del Gaià; Museu d'Història de Catalunya. Barcelona, 2008.

Investigació de les embarcacions dedicades al bou a Badalona. s. XIX-XX, realitzat per l'Associació 
Bellamar-Centre d'Estudis Marítims i per l'entitat Bricbarca-Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar.

Amb aquest projecte s'ha pogut aprofundir en l'estudi, des d'un vessant històric i etnològic, de la pesca 
del bou a Badalona. L'objectiu inicial de la recerca ha estat recollir la màxima informació possible sobre la 
pesca de bou i l'embarcació utilitzada en aquest tipus de pesca (vocabulari propi, aparells específics, 
recuperació del sistema artesanal de construcció, evolució d'aquest tipus d'embarcació...). 

Viure al Montserrat. Històries de vida del Bruc, Collbató, Esparreguera i 
Olesa, iniciativa de l'Associació Cultural del Montserrat i el Centre d'Estudis 
Comarcals d'Igualada. 

El projecte s'ha fonamentat en un recull significatiu d'històries de vida 
d'homes i dones dels pobles de l'entorn del Montserrat: el Bruc, Collbató, 
Esparreguera i Olesa, amb la finalitat de conèixer els aspectes més personals de 
la vida quotidiana en aquestes poblacions durant el segle XX. El producte de la 
investigació s'ha materialitzat en una publicació.

Referència bibliogràfica: ESTRADA, Gemma; SERRA, Jordi (2008). Viure 
al Montserrat: Relats de la vida quotidiana al Bruc, Collbató, Esparreguera i 
Olesa de Montserrat. Barcelona: Associació Cultural del Montserrat. 

Retrats per a la memòria. Persones i lluita antifranquista al districte de 
Sant Andreu (1939-1975). El Centre d'Estudis Ignasi Iglésias és el 
responsable del projecte, en el qual també hi col·laboren l'Associació Cultural 
Nau Ivanov i la Fundació Sagrera.

Fer una tasca de recuperació de la memòria històrica de la lluita 
antifranquista durant el període 1939-1975 al districte barcelonès de Sant 
Andreu mitjançant un recull d'entrevistes i una exposició fotogràfica ha estat 
l'objectiu d'aquest projecte.

Projectes pertanyents a la V convocatòria (2007)
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Coneixements i gestió populars i tradicionals de la biodiversitat vegetal: estudis etnobotànics en 
algunes zones de Catalunya (l'Alt Empordà, el Ripollès, les Terres de l'Ebre). Els centres responsables 
del projecte són l'Institut d'Estudis Empordanesos, el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès i el Grup 
d'Estudis i Comunicació Ambiental “Graëllsia”, amb la col·laboració de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona

El projecte es fonamenta en l'estudi del saber popular sobre les plantes en diversos territoris de 
Catalunya (l'Alt Empordà, el Ripollès i les Terres de l'Ebre). El projecte ha consistit en l'elaboració d'un 
catàleg etnoflorístic força complet. Al Ripollès s'han estudiat cinquanta horts (prenent-ne vuit d'altres 
comarques per tal de fer-ne una comparació prou exemplificadora). A les Terres de l'Ebre han començat 
unes prospeccions etnobotàniques que els han permès d'obtenir uns primers resultats.

Memòria d'una migració: els pescadors “caleros” a Palamós, projecte de la Fundació 
Promediterrània per a la Conservació, l'Estudi i la Difusió del Patrimoni Marítim i la Càtedra d'Estudis 
Marítims.

Aquest projecte analitza el fenomen de la migració d'aquelles famílies de pescadors de l'Ametlla de 
Mar (el Baix Ebre) que durant la primera meitat del segle XX van emigrar cap a altres viles marineres, 
especialment de la costa gironina i, concretament, a Palamós (el Baix Empordà). A partir de les entrevistes 
realitzades s'han pogut obrir un seguit de camps d'informació bàsics per tal d'entendre aquell moviment 
migratori.

Exposició sobre la situació de la llengua a cada territori dels Països Catalans, dirigit 
per la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC).

Aquest ha estat un projecte configurat a partir de la realització d'una exposició que 
analitza la situació del català dins la totalitat del territori conformat pels Països Catalans. 
L'exposició consta de vint plafons que abasten quatre àmbits temàtics diferents: el primer 
tracta de la realitat i la percepció d'ús del català; el segon, de la història del català; un tercer 
àmbit mostra els diferents indrets on s'hi parla i un quart àmbit analitza la vitalitat de la 
llengua.

Per a sol·licitar l'exposició itinerant: www.folc.cat. 

Sant Antoni: les set vides d'un mercat, projecte de l'Institut Català d'Antropologia i la Universitat 
Oberta de Catalunya.

El projecte documenta la vida quotidiana del mercat de Sant Antoni a Barcelona poc abans del procés 
de remodelació que s'ha iniciat durant el 2009. El treball s'inscriu en un estudi antropològic de caire 
comparatiu sobre els mercats, la seva interrelació amb el barri i les seves transformacions demogràfiques i 
en pautes de consum a nivell estatal.

Combat per la llibertat, Terrassa antifranquista. El Centre d'Estudis Històrics de Terrassa és el 
responsable d'aquest documental.

Aquest projecte representa una continuació en la temàtica, però aplicada a un altre camp divulgatiu, de 
la lluita antifranquista a Terrassa (en una anterior convocatòria van rebre un ajut per a la realització d'una 
exposició). El projecte recull, mitjançant un documental, un seguit d'entrevistes dutes a terme el 2005 a 
persones representatives de les múltiples realitats polítiques de la lluita antifranquista, i han estat 
plasmades de forma entenedora i molt didàctica. 
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Imatge d'un dels plafons de
l'exposició.Foto cedida per la

Federació d'Organitzacions per
la Llengua Catalana.



Recuperació d'històries, mites, llegendes i contalles populars en l'àmbit dels pobles de muntanya 
dels Ports i transmissió a les noves generacions en forma de conte il·lustrat, del Grup d'Estudis i 
Comunicació Ambiental “Graëllsia” i el Taller d'Arxiu Terres de l'Ebre. 

Aquest és un projecte de recerca que s'emmarca dins dels treballs de recuperació de narracions 
relacionades amb el massís dels Ports i que ha tingut com a finalitat principal la preservació d'una part del 
patrimoni etnològic de les Terres de l'Ebre (topònims, oficis, llocs, dites i expressions col·loquials) i la 
seva divulgació posterior entre els col·lectius més joves. 

La maquinària industrial, símbol de la indústria manresana, realitzat pel Centre d'Estudis del Bages 
i l'Arxiu Comarcal del Bages.

El projecte s'ha fonamentat en el buidatge d'informació referent a la maquinària industrial de Manresa 
(el Bages). A partir d'aquesta tasca d'investigació es pretén recopilar la documentació en la redacció, a 
posteriori, d'una monografia sobre la història de l'empresa així com la recuperació de tota la documentació 
gràfica dispersa en diversos arxius per tal de dur a terme una exposició fotogràfica. Actualment s'està 
portant a terme la segona fase del projecte. 

Comissió cívica del patrimoni del Baix Llobregat, del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Aquest projecte consisteix en la creació i posada en funcionament d'una Comissió cívica del patrimoni 
del Baix Llobregat que s'erigeixi com a 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 està formada per especialistes 
vinculats al coneixement de les diferents categories del patrimoni, els diferents punts de vista relacionats 
amb el tractament del patrimoni i les diferents sensibilitats i territoris del Baix Llobregat. Actualment 
s'està portant a terme la segona fase del projecte. 

Inventari i catalogació de revistes literàries catalanes: elaboració d'una base de dades per a 
consulta en web. Els responsables del projecte són l'Aula Màrius Torres i la Universitat de Lleida.

El projecte ha procedit a inventariar i catalogar els continguts de les revistes literàries catalanes del primer 
terç del segle XX (anys 20 i 30), com ara: Lleida; Vida lleidatana i Art; La Mà Trencada; Revista de Llibres; 
Revista de Poesia; La Nova Revista; Quaderns de Poesia i la revista Rosa dels Vents.

Per accedir al fons us podeu dirigir a la pàgina web de l'Aula Màrius Torres:  www.aulamariustorres.org.

Revisió, catalogació i digitalització del fons Robert Gerhard, de l'Institut d'Estudis Vallencs. 

L'objectiu del projecte es fonamentava en la preservació i difusió del fons musical i personal de Robert 
Gerhard (compositor nascut a Valls el 1896) que conserva l'Institut d'Estudis Vallencs. Com a resultes del 
projecte, s'ha pogut completar la catalogació del fons i revisar les dades contingudes al catàleg que 
l'Institut tenia prèviament. A banda, també es va procedir a la digitalització del fons.
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El joc, entre la tradició i la modernitat, coordinat per 
l'Associació Cultural “lo Llaüt” i l'Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya-Universitat de Lleida.

Els responsables del projecte han realitzat una exposició que se 
centra 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 el quadre “Jocs de nens” 
del pintor flamenc Pieter Bruegel el Vell. L'exposició parteix d'un 
fons documental, tant d'articles i de comunicacions escrites com 
d'imatges que s'han anat recollint a la Festcat (Escoles d'Estiu de 
Cultura Popular), amb les aportacions d'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 (la Terra Alta) el 2005.

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 els responsables.

Aquest projecte s'ha fonamentat 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. El resultat final va consistir en una exposició 
realitzada a Arnes amb una bona mostra de les fotografies recopilades 
al treball.

La festa de les enramades de Vilassar de Mar, patrimoni etnològic en el record, projecte realitzat pel 
Centre d'Estudis Vilassarencs i pel Museu Municipal de Vilassar de Mar.

El projecte va consistir en la confecció d'un vídeo documental referent al tema de les enramades, una 
festa a cavall entre les celebracions del Corpus i de Sant Joan que, lluny d'assimilar-se a les festes 
clàssiques que se celebren arreu de Catalunya, a Vilassar de Mar derivà al llarg del segle XIX en l'elecció 
d'uns nois i noies com 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 amb l'ànim de poder-la transmetre a la 
gent jove. 

Exposició de la Batalla de Vic. El Centre Estudis Socials d'Osona i el Patronat d'Estudis Osonencs han 
estat les entitats responsables del projecte.

El Museu Episcopal de Vic va acollir una exposició dedicada a 
la Batalla de Vic, coincidint amb el Bicentenari de la Guerra del 
Francès. L'exposició va aplegar un conjunt significatiu de gravats, 
periòdics, documents impresos, manuscrits i medalles, 
provinents, en bona mesura, 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. 

 Projectes pertanyents a la VI convocatòria (2008)

Imatge d'alguns dels plafons.
Foto cedida per l'Associació

Cultural “lo Llaüt.

Detall d'una part de l'exposició.
Foto cedida per l'Associació Cultural

d'Arnes “La Bresca”.

Cartell anunciador. Fons IRM



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 s'ha basat en l'estudi de la història i l'evolució del joc de la sortilla a partir de fons 
documentals d'Esplugues de Llobregat, Barcelona, Horta de València, 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 ha estat estudiar els orígens, l'evolució i la continuïtat o la desaparició del joc de 
la sortilla als territoris de parla catalana.

Les batalles del Bruc i la Guerra del Francès al Baix Llobregat (1808-1814), projecte dirigit pel 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

El projecte ha consistit en una exposició sobre la incidència de la 
Guerra del Francès a la comarca del Baix Llobregat i a les comarques 
veïnes amb motiu del bicentenari d'aquest episodi bèl·lic de la nostra 
història. 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. 

Per a sol·licitar l'exposició itinerant: cecbll@llobregat.info.

25 anys de publicacions del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 
projecte coordinat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i per 
l'Ajuntament de Flix.

Amb motiu del 25è. aniversari del Centre d'Estudis de la Ribera 
d'Ebre (CERE) es va preparar una exposició sobre les publicacions 
realitzades durant aquest període. L'exposició té un caràcter itinerant 
per tal de difondre la producció bibliogràfica del CERE en aquests 
anys de la seva existència. 

La Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre, projecte coordinat 
per l'Associació Amics i Amigues de l'Ebre i per l'Arxiu Comarcal de 
les Terres de l'Ebre.

Amb motiu del bicentenari de la Guerra del Francès, els responsables 
del projecte han realitzat una exposició que recull informació i materials 
que serveixen per a donar a conèixer l'impacte i les repercussions 
d'aquesta guerra a les Terres de l'Ebre. Està pensat que l'exposició itineri 
fins al 2010, quan farà dos-cents anys del moment central d'aquest 
episodi bèl·lic a la zona.
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Plafó anunciador. Foto cedida pel
Centre d'Estudis Comarcals del

Baix Llobregat.

 Imatge de l'exposició. Foto cedida
pel Centre d'Estudis de la Ribera

d'Ebre.

Detall d'una part de l'exposició.
Foto cedida per l'Associació Amics i

Amigues de l'Ebre.
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VII convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de 
difusió cultural (abril 2009)

Un dels objectius de l'Institut Ramon Muntaner és donar suport als projectes de recerca i de 
difusió cultural dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals i fomentar la creació de 
xarxes d'investigació o de divulgació cultural que impliquin centres d'estudis i altres entitats 
en un projecte de recerca comú. És per això que, per setena vegada, es va obrir a principis 
d'any la línia d'ajuts dedicada a subvencionar, en part o en la seva totalitat, projectes 
d'investigació que impliquin dos o més centres d'estudis en un projecte comú, o bé un centre 
d'estudis en col·laboració amb altres entitats de recerca.

Aquesta VII convocatòria va comptar amb un total de quaranta-un projectes presentats, 
dels quals se'n van aprovar trenta-un. Les línies preferents d'investigació valorades aquesta 
vegada de forma especial foren els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic. En 
aquest sentit, tretze han estat els treballs dedicats a aquest àmbit; la resta, sent de temàtiques 
variades, eren projectes de recerca històrica, arxivística i catalogació, així com projectes de 
caire sociològic, etc. Els projectes els realitzaran centres i instituts d'estudis de pràcticament 
tota la geografia de les terres de parla catalana tot i que, en bona part, procedeixen de 
Catalunya.

Bombes i refugis a l'Hospitalet de Llobregat (1937-1939), exposició a càrrec del Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet i de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. 

Aquest projecte ha consistit en la realització d'una exposició amb què es pretén mostrar a la ciutadania 
de l'Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès) un altre dels aspectes destacats de la guerra civil fins ara poc 
estudiat i poc conegut a l'Hospitalet. També ha volgut difondre i suscitar l'interès en les noves generacions 
per alguns dels aspectes de la història recent del país i, en concret, de la ciutat de l'Hospitalet.

Masos i Monestirs, estudi a càrrec del Grup d'Història del Casal Mataró; del Cercle d'Història de 
Tordera i del Centre d'Estudis Vilassarencs. 

El projecte es fonamenta en un estudi de les relacions dels monestirs medievals del Maresme amb el 
territori, aprofundint especialment en el cas del monestir de Santa Maria de Roca Rossa, a Tordera (el 
Maresme). Amb ell es pretén veure la implantació en el territori d'influència i la identificació de masos, així 
com també dinamitzar la mobilització per a la recuperació del monestir de Roca Rossa a Tordera.

Esbart català de dansaires. Cent anys d'història (1908-2008), recerca a càrrec de l'Esbart Català de 
Dansaires i del Centre d'Estudis Vilassarencs.

L'objectiu del projecte de recerca presentat per l'Esbart Català és deixar constància de la història de 
l'Esbart Català de Dansaires i la seva implicació en els esdeveniments culturals, socials i festius de la ciutat 
de Barcelona així com a Catalunya en general. El projecte també inclou la realització d'un audiovisual. 

La sindicació agrària i gremial del franquisme al Priorat (1939-1944), projecte de la Fundació Roca i 
Galès i del Centre d'Estudis del Priorat.
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El projecte es basa en l'anàlisi de la sindicació o el cooperativisme durant els primers anys dels 
franquisme al Priorat. Partint de la situació donada on, ja acabada la guerra civil, la sindicació i el 
cooperativisme van patir un sotrac fortíssim – ja que quedà engolit per un sistema nou –, la recerca 
específica té com a base l'estudi de la cooperativa i el sindicat de classe, que configuren un component de 
barreja – formulat pel nou règim franquista com a sindicat vertical – en un garbuix difícil de determinar. 

Els parellons badalonins. Investigació de les embarcacions dedicades al bou a Badalona, segles 
XIX i XX, projecte a càrrec de l'Associació Bricbarca – Centre d'Estudis Nàutics i de l'Associació 
Bellamar.

El projecte es fonamenta en l'estudi tècnic dels sistemes de construcció, de les tècniques de navegació i 
disseny d'un bou badaloní com a complement de l'estudi etnològic plasmat en una primera fase d'aquest 
treball d'investigació.

Creació de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre – fase I: treballs preliminars, 
projecte del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i del Museu del Montsià.

La finalitat principal del projecte global consisteix en la creació d'una Comissió Cívica del patrimoni de 
les Terres de l'Ebre que tingui com a principals objectius: constituir-se en un espai d'observació i de debat 
sobre temes patrimonials; canalitzar de forma multidireccional la informació sobre situacions de conflictes 
i oportunitats referents al patrimoni; debatre aquestes situacions per tal d'elaborar i fer públics informes i 
valoracions; exercir un seguiment cívic sobre les actuacions i els recursos compromesos; crear els mitjans 
necessaris per al foment de l'estudi i la divulgació del patrimoni comarcal; incrementar la sensibilitat de la 
població i les administracions vers el patrimoni natural i cultural i el seu potencial educatiu, etc.

Història dels antics abocadors municipals de residus de la comarca de la Ribera d'Ebre: localització, 
cartografia i anàlisi descriptiva, recerca a càrrec del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i de la Universitat 
Rovira i Virgili.

Aquest projecte de recerca se centra en la història dels abocadors antics en l'àmbit comarcal clausurats 
arran de l'entrada en funcionament l'any 1994 del dipòsit controlat de residus al terme municipal de Tivissa 
per donar servei tant a la comarca de la Ribera d'Ebre, com també a les de la Terra Alta i el Priorat. De la 
mateixa manera, pretén inventariar i cartografiar els abocadors municipals antics, així com analitzar des 
d'un punt de vista ambiental la seva localització.

Biblioteca Digital del Priorat – Patrimoni literari prioratí, recerca del “Centre Quim Soler. La 
literatura i el vi” i de “PRIORITAT, paisatge cultural Patrimoni mundial”

Elaborar l'inventari, la classificació i l'ordenació del patrimoni literari de la comarca del Priorat, així 
com la creació d'una biblioteca digital que reculli el resultat de la recerca són els objectius del projecte, el 
qual consta d'etapes diferents. Amb ell es pretén inventariar de la manera més exhaustiva possible tot el 
patrimoni literari comarcal, que consta tant d'obres escrites i publicades per autors originaris de la comarca 
com d'obres o escrits d'autors que parlen sobre la comarca.

El treball del ferro: els ferrers de Besalú, estudi a càrrec de l'Associació Amics de Besalú i el seu 
Comtat i de l'Arxiu Municipal de Besalú. 

Aquest projecte es fonamenta en l'estudi de l'evolució i el funcionament de les ferreries de Besalú al llarg 
dels últims dos segles i mig. L'estudi pretén conèixer a fons el funcionament de l'ofici de ferrer al poble de 
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Besalú (la Garrotxa), des de l'organització dels tallers i el funcionament familiar d'aquests, fins a la 
importació de matèria primera, les eines, els mètodes de treball, passant per la producció i la seva 
modernització.

La Guerra del Francès a les terres besaluenques, estudi a càrrec de l'Associació Amics de Besalú i el 
seu Comtat i de l'Arxiu Municipal de Besalú.

Amb aquest projecte es vol omplir el buit que han deixat els estudis recents sobre la Guerra del Francès 
donat que, sense la petita història dels pobles, no és possible d'analitzar de manera correcta els 
esdeveniments que van tenir lloc al llarg de sis anys de guerra, fam i epidèmies en aquesta zona.

Patis urbans a Valls: usos i evolució, projecte de l'Institut d'Estudis Vallencs i de l'Arxiu Històric 
Comarcal de l'Alt Camp.

L'Institut d'Estudis Vallencs proposa portar a terme la realització d'un treball de recerca sobre els patis 
interiors del nucli antic de Valls (l'Alt Camp) i l'elaboració d'una ruta guiada. L'objectiu del mateix és 
recopilar, interpretar i difondre informació sobre els patis interiors de Valls com una part important del 
patrimoni local.

Agricultura: tradició i sostenibilitat a la Conca de Barberà, projecte a càrrec de Centre d'història 
Natural de la Conca de Barberà i del Museu-Arxiu de Montblanc i comarca.

El projecte es basa en la realització d'entrevistes a pagesos i pageses d'edat avançada d'aquesta comarca 
que puguin recordar la manera com treballaven i vivien en les èpoques anteriors a la gran mecanització de 
les pràctiques agrícoles. Amb això es pretén recollir tota la informació necessària, guardar-la en fonts 
documentals i audiovisuals, analitzar-la i fer-ne la divulgació a partir d'una publicació.

El carlisme a les Valls d'Àneu, projecte del Consell Cultural de les Valls d'Àneu i del Grup d'Estudis de 
Llengua i Literatura de Ponent.

Aquesta investigació es fonamenta en una recerca històrica sobre el carlisme al Pirineu de Lleida, 
concretament a les comarques del Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya durant tot el segle XIX i, més 
concretament, des del 1827 fins al 1876. 

Memòries de la mar. Relats de vida de personatges emblemàtics vinculats a la pesca de la Costa Brava, 
projecte de la Fundació Promediterrània per a la conservació, estudi i difusió del Patrimoni Marítim i de la 
Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona i Ajuntament de Palamós).

Aquest és un projecte de recopilació d'històries de vida de gent de mar. L'objectiu és recollir informació 
sobre la vida i l'ofici dels professionals del mar emprant un format obert d'entrevista que propiciï la narració 
d'anècdotes o revelacions, continguts que no sorgeixen en d'altres formats. Per a plasmar-ho, es procedirà a 
gravar les entrevistes a persones representatives de la Costa Brava sobre llurs vides a la mar.

Cançoner popular del Montserrat, projecte de l'Associació Cultural del Montserrat i de l'Associació 
Rosselló llengua i cultura.

Aquest projecte vol recuperar el material etnomusicogràfic recollit pel folklorista Pau Bertran i Bros als 
pobles del Montserrat durant la segona meitat del segle XIX, que actualment no és accessible al públic 
general.
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El projecte es fonamenta en la recerca bibliogràfica i documental de l'obra d'aquest folklorista, la seva 
confrontació, contextualització i anàlisi etnològica. El projecte també pretén l'elaboració d'un arxiu sonor 
amb els materials recollits així com la preparació de materials didàctics sobre el cançoner popular.

La imatgeria festiva de la ciutat de Tortosa, projecte de l'Associació Amics i Amigues de l'Ebre, amb la 
col·laboració de l'Arxiu Comarcal de les Terres de l'Ebre, l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, 
i l'Institut Municipal d'Activitats Culturals de Tortosa.

El projecte es caracteritza per l'elaboració d'un inventari que reculli i documenti els diferents elements 
que conformen la imatgeria festiva de la ciutat de Tortosa (el Baix Ebre) amb la finalitat de posar en valor 
aquest patrimoni etnològic i facilitar-ne la gestió.

Transcripció de l'obra original d'Antoni Bosch i Cardellach “Resumen Històric de la Casa Bosch y 
Vivas de Bràfim fet en juny de 1814” i “Notas fetas per lo doctor Anton Bosch sobre la despesa de sa 
sogra Francisca Vivas, 1807-1818”, a càrrec de la Fundació Bosch i Cardellach i de l'Arxiu Històric de 
Sabadell.

El projecte es fonamenta en la transcripció de dos manuscrits inèdits d'Anton Bosch i Cardellach, metge, 
historiador, arxiver i secretari municipal de Sabadell: Resumen Històric de la Casa Bosch y Vivas de Bràfim 
fet en juny de 1814, que consta d'unes 180 pàgines aproximadament i, complementari a aquest, un breu 
manuscrit intitulat Notas fetas per lo doctor Anton Bosch sobre la despesa de sa sogra Francisca Vivas, 
1807-1818, de 36 pàgines.

Símbols rituals. Violència iconoclasta a l'estiu del 1936 a la comarca del Bages, projecte del Centre 
d'Estudis del Bages, del Museu Comarcal de Manresa i del Departament d'Antropologia Social i Cultural de 
la Universitat de Barcelona. 

El projecte es basa en l'estudi de les destruccions iconoclastes produïdes a la comarca del Bages l'estiu de 
1936, prestant atenció als objectes víctimes de les agressions, des d'una perspectiva pròpia de l'antropologia 
com és el simbolisme i l'estudi de rituals.

Inventari dels campanars i de les campanes dels municipis de la comarca de les Garrigues, a càrrec del 
Centre d'Estudis de les Garrigues i del Centre d'Estudis Locals del Vilosell.

Amb aquest projecte, a realitzar pel Centre d'Estudis de les Garrigues, es pretén fer un inventari dels 
campanars i de les campanes de la comarca de les Garrigues i es procedirà a valorar en quin estat es troben 
uns i altres, proposant possibles actuacions.

La Guerra del Francès a la comarca de Valls, projecte a càrrec de l'Institut d'Estudis Vallencs, l'Arxiu 
Històric Comarcal de l'Alt Camp i el Museu de Valls.

El projecte es caracteritza per la realització d'una exposició i un catàleg sobre la Guerra del Francès a la 
comarca de l'Alt Camp, especialment dirigit a nens i joves. Es pretén interpretar i difondre una part del 
patrimoni històric poc conegut i cobrir una llacuna en els actes de commemoració del bicentenari, que no 
han comptat amb cap exposició a la comarca.

Història de les Terres de l'Ebre. Volum 6. Etnologia. Palmerals i palmeros (paumerals i paumeros) a 
les Terres de l'Ebre, projecte de la Fundació Privada Ilercavònia Futur, i de l'Associació Amics i Amigues 
de l'Ebre.
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L'objectiu del projecte es fonamenta en documentar els palmerals existents actualment a les Terres de 
l'Ebre, així com les referències documentals sobre l'existència d'aquest tipus d'explotació en aquest territori 
en el passat. També es vol descriure l'ofici de "palmero" i documentar la seva desaparició, vinculada a la 
pèrdua d'altres oficis que utilitzaven precisament aquesta matèria primera.

Prospecció i integració de les fronteres pirinenques, projecte de l'Associació Mirmanda, i de la 
Fundació Pirineu Cultura i del Centre d'Estudis Ribagorçans.

El projecte té com a principal ànim el d'establir fórmules i mètodes estables de treball i de col·laboració 
entre comarques i centres d'estudis pirinencs diversos d'est a oest i de sud a nord de l'àmbit catalanoparlant. 
Per això, un dels principals estudis que es volen portar a terme amb aquest projecte de prospecció és situar 
de manera real i evident la comunitat pirinenca i la seva frontera estatal en el marc europeu, tot comparant-
la amb d'altres actuacions dins de la Unió Europea, com ara a Itàlia i França o Itàlia i Àustria (amb els Alps), 
o bé França i Alemanya (amb l'Alsàcia), etc.

Centenari de la Setmana Tràgica dels grups de recerca local de Barcelona, a càrrec del Taller 
d'Història de Gràcia i del Centre d'Estudis Històrics del Poble Sec.

Amb motiu del centenari de la Setmana Tràgica de Barcelona, diversos centres d'estudis organitzen un 
conjunt d'activitats entre les quals hi haurà una exposició, conferències, itineraris i una publicació sobre 
aquest fet històric. 

Recuperació i divulgació del patrimoni oral i musical de Mont-roig: cançons populars, projecte del 
Centre d'Estudis Mont-rogencs amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili (Grup de recerca 
“Musicologia” del Departament d'Història i Història de l'Art).

L'objectiu del projecte presentat pel Centre d'Estudis Mont-rogencs, amb la col·laboració de la URV, és 
el de preservar i posar a l'abast de la població part del patrimoni oral i musical de Mont-roig del Camp (el 
Baix Camp). En concret, es vol transcriure i revisar un seguit de cançons populars cantades per la gent gran 
de Mont-roig que un grup de treball està recollint mitjançant un elaborat treball de camp. El projecte es 
concretarà en un acte públic i en l'edició d'un llibre i un disc compacte, per a recollir i preservar l'esmentat 
patrimoni oral i musical.

Definició dels límits de l'antic cementiri jueu a Montjuïc, Barcelona, a càrrec del centre d'Estudis 
ZAKHOR, Barcelona i del Centre d'Estudis de Montjuïc de Barcelona.

Aquest projecte pretén aportar informació que ajudi a la definició de l'antic cementiri jueu de Montjuïc a 
Barcelona (el Barcelonès) des del punt de vista teòric (recerca en fonts arxivístiques) i des del 
sociocultural. Aquest és el conjunt més gran, significatiu i representatiu de la memòria de la comunitat 
jueva de l'edat mitjana a l'àmbit de Catalunya.

Les festes a Argentona des dels anys 50 fins a l'actualitat. Recull documental i testimonial des d'una 
perspectiva històrica i etnològica, projecte del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell, de l'Institut 
Català d'Antropologia i del Departament d'Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica de la 
Universitat de Barcelona.

La recerca vol documentar les pràctiques festives sorgides al municipi d'Argentona (el Maresme) des 
dels anys 50 fins a l'actualitat. El treball consistirà principalment en el recull i catalogació de material 
documental i de testimonis relatius a aquelles festes de caràcter públic i amb una projecció prioritàriament 
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local, en què la societat civil ha jugat un paper principal i actiu pel que fa a la seva organització i 
desenvolupament, fent especial èmfasi en aquells fenòmens protagonitzats pel jovent. 

Itineraris geològics del Baix Llobregat, projecte del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
i del Centre d'Estudis de Gavà.

Sota el títol “Itineraris geològics del Baix Llobregat”, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
inicia la 8a. convocatòria de recerca col·lectiva, una recerca que pretén aprofundir en el coneixement dels 
punts d'interès geològic diferents i els aspectes més rellevants que conformen la geologia de la comarca del 
Baix Llobregat. 

Comissió cívica del Patrimoni del Baix Llobregat, projecte del Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat. 

La Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat és un observatori del patrimoni natural i cultural 
del Baix Llobregat que parteix de la recerca aplicada a oportunitats i conflictes sobre el patrimoni. La 
comissió té com a objectius principals: constituir-se en un espai d'observació i de debat sobre temes 
patrimonials; canalitzar de forma multidireccional la informació sobre situacions de conflictes i 
oportunitats referents al patrimoni; debatre les qüestions anteriors a fi d'elaborar i fer públics informes i 
valoracions sobre aquest tema; exercir un seguiment cívic sobre les actuacions i els recursos compromesos; 
crear els mitjans necessaris per al foment de l'estudi i la divulgació del patrimoni comarcal; incrementar la 
sensibilitat de la població i les administracions vers el patrimoni natural i cultural i el seu potencial educatiu, 
etc.

Projecte per a la dinamització i l'ús de la biblioteca de l'Institut d'Estudis Penedesencs, a càrrec de 
l'Institut d'Estudis Penedesencs i de l'Associació d'Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

El projecte es fonamenta en la dinamització i l'ús de la biblioteca de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que 
vol recuperar els 9.000 volums i 800 revistes de caràcter local de tots els Països Catalans de què disposa com 
a eina de recerca, així com impulsar el coneixement i l'ús del patrimoni bibliogràfic local de què gaudeix 
aquesta entitat.

Immigració internacional i població estrangera a les comarques del Penedès, 1991-2008, a càrrec de 
l'Institut d'Estudis Penedesencs i del Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de Riudebitlles.

La proposta d'aquest projecte se centra en l'estudi de diferents aspectes relacionats amb la immigració 
estrangera arribada a les comarques del Penedès Històric durant el període 1991-2008. El desenvolupament 
del treball planteja un estudi sociodemogràfic de la població estrangera arribada a les tres comarques del 
Penedès: Alt Penedès, Garraf i Baix Penedès, ja sigui a través d'un flux directe (arribada des de l'estranger) o 
amb una trajectòria migratòria que passa per un altre indret del territori català o espanyol, com a pas previ a 
l'assentament al Penedès. 



8. Ajuts a publicacions

Els centres i instituts d'estudis tenen també 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).

Revistes de recerca científica
Aplec de Treballs, núm. 27, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 

Vicgrafies. Revista de biografies vigatanes, núm. 7, publicació editada pel Centre d'Estudis 
Socials d'Osona (CESO).

La Rella, núm. 22, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.

La revista del Seminari del Romànic. Els monestirs del comtat de Besalú, publicació 
editada per l'Associació Amics de Besalú i el seu Comtat. 

Anuari 2009: Turisme i territori. La sostenibilitat com a referència, publicació editada per 
l'Agrupació Borrianenca de Cultura.

Mirmanda, núm. 3, publicació editada per l'Associació Mirmanda.

Mirmanda, núm. 4, publicació editada per l'Associació Mirmanda.

Revista del Vinalopó, núm. 12, publicació editada pel Centre d'Estudis locals del Vinalopó.

Terme, núm. 24, publicació editada pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa.

Aguaits, núm. 27, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

l'Aiguadolç, núm. 36, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina 
Alta. 

Dovella,  núm. 100, publicació editada pel Centre d'Estudis del Bages.

Campsentelles, núm.12, publicació editada pel Centre d'Estudis Santfostencs.

Miscel·lània. Miscel·lània de Flix, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Ribera 
d'Ebre.

IV convocatòria d'ajuts a publicacions
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Raïls, núm. 25, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona.

La Resclosa, núm. 13, publicació editada pel Centre d'Estudis del Gaià.

La revista del Seminari del Romànic. Els monestirs del comtat de Besalú, publicació 
editada per l'Associació Amics de Besalú i el seu Comtat. 

Quaderns, núm. 23, publicació editada per  l'Institut Català d'Antropologia.

Fulls, núm. 93, publicació editada pel Museu Arxiu de Santa Maria.

Materials del Baix Llobregat, núm. 15, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat.

Sarrià - nova època, núm. 1, publicació editada per l'Associació d'Estudis de la Marina 
Baixa.

Quaderns d'estudi, núm. 21, publicació editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet.

Ínsula, núm. 5, publicació editada per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer.

Sarrià- nova època, núm. 1, publicació editada per l'Associació d'Estudis de la Marina 
Baixa.

Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp, núm. 55, publicació editada per l'Institut 
d'Estudis Vallencs.

Recull de treballs, núm. 10, publicació editada pel Centre d'Estudis Sinibald de Mas.

Valldaurex, núm. 13/14, publicació editada pel Centre d'Estudis de Valldoreix.

Paratge. Quaderns d'estudi de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i 
Nobiliària, publicació editada per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN).

L'Ordit, núm. 3, publicació editada pel Centre de Recerques i estudis Mogoda (CREM).

Quadern d'Arxiu, núm. 107, publicació editada per la Fundació Bosch i Cardellach.

Cabdells, núm. 6, publicació editada per l'Associació Cultural Centelles i Riusech.

Cabdells, núm. 7, publicació editada per l'Associació Cultural Centelles i Riusech.

L'Espai, núm. 12, publicació editada per Espai de Recerca.

Lo Senienc. Memòria, Natura i Llengua, publicació editada pel Centre d'Estudis Seniencs.

Revistes de divulgació
Memòria del Perelló, núm. 7, publicació editada per L'Associació de Recerca Històrica del 
Perelló.

Memòria del Perelló, núm. 8, publicació editada per l'Associació de Recerca Històrica del 
Perelló.

Parietes, núm. 4, publicació editada pel Centre d'Estudis Locals Parietes.

Parietes, núm. 5, publicació editada pel Centre d'Estudis Locals Parietes.

Lo ViOlí, núm. 7, publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat.

Lo ViOlí, núm. 8, publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat.
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Fonts, 37, publicació editada pel Centre d'Estudis Argentonins.

Fonts, 38, publicació editada pel Centre d'Estudis Argentonins.

Lo Rafal, 102, publicació editada per l'Associació Cultural “Lo Rafal”.

Lo Rafal, 103, publicació editada per l'Associació Cultural “Lo Rafal”.

Quadern d'Arxiu, núm 100. Quadernari. Els quaderns d'Arxiu 1961-2005, publicació 
editada per la Fundació Bosch i Cardellach.

Temps de Franja, núm. especial dedicat a la Literatura, publicació editada per l'Associació 
Cultural del Matarranya.

Talaia del Vilosell, núm. 10, publicació editada pel Centre d'Estudis Locals del Vilosell.

L'Alguer, publicació editada per l' Obra Cultural de l'Alguer.

Monografies
De la revolta a la destrucció: Manresa i el Bages a la Guerra del Francès. Col·lecció 
miscel·lània, núm. 11, publicació editada pel Centre d'Estudis del Bages.

Actes de la III Trobada d'entitats de recerca local i comarcal el Maresme, publicació 
editada pel Centre d'Estudis Vilassarencs.

Observar el temps a la Ribera d'Ebre: història de les estacions meteorològiques, publicació 
editada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Agricultura Tradicional a la Conca de Barberà, publicació editada pel Centre d'Història 
natural de la Conca de Barberà.

Cabussats a l'Ebre, publicació editada per l'Associació cultural “Lo Llaüt”.

Aurora Bertrana i el Berguedà, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Avià.

De carlins a sindicalistes (1836-1936). Quan els diaris parlaven d'Avià, publicació editada 
pel Centre d'Estudis d'Avià.

Quaderns d'Arqueologia del Grup de Recerques de la Femosa, publicació editada per 
l'Agrupació Cultural La Femosa.

Bandolerisme, bandolers, bandositats, publicació editada pel Grup de Recerques de les 
Terres de Ponent.

Origen històric de les comarques catalanes, publicació editada pel Grup de Recerques de 
les Terres de Ponent.

La memòria de la Guerra Civil a la Ribagorça. Dietari de José Maria Montoliu Mañanet 
(1936-1939), publicació editada pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

El campanar d'Alcalà, publicació editada per l'Associació d'Amics de Mainhardt.

Annals 2009, publicació editada per l'Institut d'Estudis Empordanesos.

Història del culte a la Mare de Déu de Bruguers, publicació editada pel Centre d'Estudis de 
Gavà.
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Història del Futbol Club Gavà: 80 anys de futbol (i altres esports) a Gavà (1928-2008), 
publicació editada pel Centre d'Estudis de Gavà.

La repressió franquista al Priorat (1939-1950), publicació editada pel Centre Cultural i 
recreatiu La Unió. 

XXV Sessió d'Estudis Mataronins, publicació editada pel Museu Arxiu de Santa Maria.

Actes del III Congrés d'estudis del Vinalopó, publicació editada pel Centre d'Estudis locals 
del Vinalopó.

La Selva. Territori en transformació. Actes de la Jornada del 25è aniversari del Centre 
d'Estudis Selvatans, publicació editada pel Centre d'Estudis Selvatans.

La distribució de la riquesa a Catalunya el 1718 segons el repartiment del primer cadastre, 
publicació editada pel Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.

L'evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat del segle XX, 
publicació editada pel Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.

El ferrocarril a Valls. 125 anys del trajecte Valls-Vilanova-Barcelona, publicació editada per 
l'Institut d'Estudis Vallencs.

Anuari 2008, publicació editada pel Grup d'estudis Cubellencs.

Rellampandinga. Etnotextos de l'Alta Ribagorça, publicació editada pel Centre d'Estudis 
Ribagorçans.

SEAS, 75 anys de muntanya i cultura, publicació editada pel Centre d'Estudis Santjustencs.

Els aparells dels velers. Dels grans velers i de les embarcacions, publicació editada per la 
Fundació Privada Promediterrània per a la conservació, estudi i difusió del Patrimoni Marítim.

La història de Mont-Roig de Josep Savall, publicació editada pel Centre d'Estudis Mont-
rogencs.

La Genealogia i l'Heràldica al segle XXI. Noves perspectives, publicació editada pel Societat 
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN).

El Penedès dins la Catalunya Moderna, publicació editada per l'Institut d'estudis 
Penedesencs

Actes de les I Jornades de la repoblació mallorquina al país valencià, publicació 
editada per l'Associació Cultural Grup Alacant.

La Guerra del Francès al Baix Llobregat, publicació editada pel Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. 
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9. Projectes coorganitzats o amb el suport
de l'Institut Ramon Muntaner

9.1. Projectes

El Món Agrari a les Terres de Parla Catalana

Venda de publicacions dels Centres d'Estudis a través d'Internet

Es tracta d'un projecte impulsat per la Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació Món Rural que té 
com a objectiu principal facilitar a la societat un coneixement històric del 
sector agrari des del segle XIX i fins a l'actualitat.

El projecte es divideix en dues fases. La primera fase se centra en la recollida 
d'imatges i en la seva catalogació. El fons quedarà emmagatzemant en el 
repositori Memòria Digital de Catalunya (http://mdc.cbuc.cat) del Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya amb l'objectiu de posar a l'abast 
de la societat un banc d'imatges sobre el món agrari. Serà un banc d'imatges 
de consulta, on es podran trobar les imatges i una referència concreta de com 

localitzar els originals. Per a la recollida d'imatges s'està comptant amb la col·laboració dels centres i instituts 
d'estudis locals i comarcals, empreses privades, museus, arxius, particulars, etc. El banc d'imatges es convertirà 
en una eina de referència en relació a l'estudi i divulgació del món agrari.

La segona fase del projecte es concretarà en una o dues exposicions. Aquestes exposicions tindran un caràcter 
itinerant i aniran acompanyades de conferències o taules rodones que tindran com a objectiu reflexionar sobre el 
sector agrari i aproximar la seva activitat i les seves problemàtiques a la societat en general.

El projecte compta amb el suport de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el Memorial 
Democràtic, el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i la Subdirecció General d'Arxius 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis 
Catalans, la Fundació Josep Irla, la Fundació Nous Horitzons i la Fundació Roca i Galés.

Des de fa tres anys, aproximadament, l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana han treballat per tal d'oferir als centres, en aquest sentit, una proposta viable. Després de diferents 
intents no reeixits a la tardor s'obrirà un projecte per a la venda de les publicacions dels centres d'estudis a través 
d'Internet.

El projecte es realitzarà gràcies a un conveni amb l'empresa logística Arclogi, que s'encarregarà de 
l'emmagatzematge i distribució i que ens ofereix un punt de venda a través del portal virtual de la llibreria ONA 
(www.llibreriaona.com). Les publicacions dels centres apareixeran en el catàleg general, però hi haurà una sèrie 
d'elements que les diferenciaran del conjunt. Amb aquest projecte podrem fer accessible les publicacions dels 
centres d'estudis al públic en general. 

Recentment, també hem entrat amb contacte amb el grup de llibreries independents Bestiari, que també té 
previst obrir un lloc web especialitzat en la producció local i comarcal. D'aquesta manera se'ns obre una segona 
opció per a la venda a Internet i també per a la distribució de les publicacions. La gestió del projecte es realitzarà 
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Bicentenari de la Guerra del Francès: activitats dels Centres 
d’Estudis (juliol 2008 - juny 2009)

En el decurs d’aquests mesos, els centres i instituts d’estudis diversos de les terres de 
parla catalana han realitzat tot un seguit activitats que ja us avançàvem a la memòria 
anterior. De fet, totes elles han estat recollides en un calendari, del qual es va realitzar una 
segona edició durant el maig, atesa la gran quantitat d’activitats que els centres i instituts 
d’estudis han dut a terme en el decurs de 2008 i també de 2009.

Pel que fa als centres i instituts d’estudis que han organitzat conferències, el Centre 
d'Estudis de la Conca de Barberà – conjuntament amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà – organitzaren 
de maig fins a l’octubre un cicle de conferències sobre la Guerra del Francès a la Conca de Barberà i al Camp de 
Tarragona. 

Un altre cicle de conferències, celebrat durant el darrer semestre de 2008, va ser el que va organitzar 
l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Fundació Ernest Lluch i l’Institut Ramon Muntaner. Les 
conferències es van realitzar a poblacions diverses del Bages (Santpedor, Manresa, Esparreguera Monistrol) i de 
l’Anoia (el Bruc, Igualada), a Collbató (el Baix Llobregat), a Barcelona (el Barcelonès) i també a Figueres (l’Alt 
Empordà). 

El Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics també organitzà el dies 6, 13, 20 i 27 de novembre un 
seminari sobre la Guerra del Francès a Alcoi, capital de l’Alcoià. 

A més, l’Institut d’Estudis Empordanesos realitzà un curs de sis sessions sobre la Guerra del Francès entre el 
30 d’octubre i el 5 de desembre.

D’altres activitats que ompliren el calendari del Bicentenari foren els 
itineraris. A partir del mes de setembre, centres d’estudis diversos de les 
Terres de l’Ebre prepararen uns itineraris específics. Així, el dia 20 de 
setembre, el Centre d’Estudis d’Ulldecona, organitzà un itinerari; el dia 27 
del mateix mes l’Associació d’Amics i Amics i Amigues de l’Ebre 
n’organitzà un altre per Tortosa; el 4 d’octubre, el Centre d’Estudis de la 
Ribera de l’Ebre en preparà un altre a Móra d’Ebre. 

Aquests itineraris van concloure amb els realitzats els dies 22 de 
novembre i 20 de desembre de 2008 i 24 de gener i 25 de febrer de 2009 a 
Valls, organitzats per l’Institut d’Estudis Vallencs. 
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des de l'IRM; en una primera fase s'informarà els centres del projecte i se'ls demanarà que concretin si hi volen 
participar; a posteriori, els centres hauran d'enviar les publicacions seguint les indicacions de l'IRM el qual les 
prepararà per a ser enviades a l'empresa logística responsable de l'emmagatzematge i la distribució. A més a més, 
l'IRM haurà d'adquirir un programa de gestió per al desenvolupament del projecte.

Tot i que ha estat un projecte difícil d'articular i que no estarà a ple rendiment fins a la primavera de 2010, 
creiem que suposarà un abans i un després pel que fa a l'accessibilitat dels centres i instituts d'estudis a les 
publicacions. En el proper número podrem començar a fer balanç dels resultats.

Detall del tríptic de les activitats que
sobre la Guerra del Francès es van

realitzar a les Terres de l’Ebre.



Per tal de donar informació al públic assistent als itineraris, l’Institut Ramon Muntaner 
va editar, conjuntament amb l’Ajuntament del Bruc, una guia que recull els dotze itineraris 
duts a terme 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. 

Les jornades d’estudi van ser un altre dels àmbits que els centres i instituts d’estudis 
realitzaren en el decurs de l’any. El dia 18 d’octubre, el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
organitzà la jornada “Noves Lectures de la Guerra Napoleònica”, mentre que el dia 15 de 
novembre tingué lloc a Tortosa una altra intitulada “La Guerra del Francès a les Terres de 
l’Ebre. Els Primers Anys (1808-1811)”, que coincidí amb una exposició sobre material 
gràfic, i que va romandre oberta a l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre fins a 
l’11 de gener de 2009. Organitzaren aquesta jornada l’Associació d’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 van dur a terme durant l’any del Bicentenari van ser les que 
s’esmenten tot seguit. D’una banda, la que es va realitzar sobre la batalla de Vic – que va 
romandre oberta al Museu Episcopal de desembre de 2008 a febrer de 2009 – organitzada 
pel Centre d’Estudis Socials d’Osona i pel Patronat d’Estudis Osonencs; d’una altra, el 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat va realitzar també una exposició que ha 
itinerat i, de fet, continua itinerant, per diferents poblacions del Baix Llobregat i de l’Anoia.

La presentació de llibres ha estat un altre dels tipus d’activitats organitzades pels centres 
i instituts d’estudis. L’Ajuntament del Bruc també ha presentat en aquest període dos dels 
quatre llibres que tracten aspectes diferents de la guerra del Francès. El de Carola Duran: El 
Bruc en la literatura del segle XIX i el d’Assumpta Muset i Pons: Economia, societat i 
cultura al Bruc i al seu entorn a principis del segle XIX, ambdós editats per les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. 

Des del centre Espai de Recerca i l’Ajuntament de Molins de Rei es preparen també tota 
una sèrie d’activitats en aquesta població del Baix Llobregat: una conferència a la tardor, 
així com una obra de teatre i activitats escolars durant el curs 2008-2009.

Amb motiu de les jornades d’estudi: “La Guerra del Francès als Territoris de Parla 
Catalana (1808-1814). Bicentenari de les Batalles del Bruc”, celebrades al Bruc els dies 23, 
24 i 25 de maig, es va muntar a la sala de conferències l’exposició “La recerca i la producció 
bibliogràfica dels darrers anys sobre la Guerra del Francès”, editada per l’Institut Ramon 
Muntaner. Al llarg dels mesos, l’exposició ha anat itinerant per diferents poblacions, 
sol·licitada per diferents centres i instituts d’estudis. Així, durant la primera quinzena del 
mes de juny l’exposició va restar a Collbató amb motiu de la celebració del bicentenari en 
aquest municipi del Baix Llobregat. Després, durant la primera setmana del mes d’agost, i 
tot coincidint amb una obra de teatre que l’Associació Cultural “La Corranda” va estrenar a 
Falset, es va dur fins a la capital del Priorat. La setmana del dia 20 al 28 de setembre va poder 
ser visitada al claustre de l’Ajuntament d’Ulldecona (el Montsià) i del 24 d’octubre al 2 de 
novembre va restar a la biblioteca de la Fatarella (la Terra Alta). Del dia 6 al 10 de novembre 
va restar a la seu de l’IRM; del 14 al 15 de novembre, es va exposar a l’Arxiu de Tortosa (el 
Baix Ebre) amb motiu de la Jornada d’Estudi “La Guerra del Francès a les Terres de l’Ebre”; 
del 22 al 23 de novembre, l’exposició es va poder veure a Santa Bàrbara (el Montsià), amb 
motiu de la seva fira de l’oli; des del 25 de novembre fins el 8 de desembre restà a 
l’Ajuntament d’Àger (la Noguera) i el cicle de l’any es va completar del 15 al 25 de 
desembre en què va ser exposada a la seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
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Detall del díptic
del “Cicle de

Conferències:
Guerra i municipis”

organitzat per
l’Ajuntament de

Barcelona, La
Fundació Ernest

Lluch i l’Institut
Ramon Muntaner.

Primer plafó de
l’exposició “La

recerca i la
producció

bibliogràfica dels
darrers anys sobre

la Guerra del
Francès”.



Centenari de la Setmana Tràgica

Els centres d'estudis i d'altres entitats culturals dels diferents districtes de la 
ciutat de Barcelona han decidit organitzar tota una sèrie d'actes de manera 
coordinada (una exposició, itineraris diferents, una publicació, etc.,) amb 
l'objectiu d'estudiar i difondre els fets de la Setmana Tràgica des del rigor 
científic i també des de la proximitat.

Les entitats implicades en aquest projecte són Arxiu Històric de Roquetes-
Nou Barris, Arxiu Històric del Poblenou, Arxiu Històric Fort Pienc, Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias, Centre d'Estudis Montjuïc, CERHISEC. Centre de 
Recerca Històrica del Poble-Sec, Esbart Català de Dansaires, La Vaca Cega, 
Taller d'Història de Gràcia i Taller d'Història del Clot – Camp de l'Arpa i 
compten amb la col·laboració de l'Arxiu Històric i Centre de Documentació de 
la Mina, l'Ateneu Enciclopèdic, el Centre Cívic Can Basté, l'Església de 
Lourdes del Poble-Sec, l'Església de Sant Pacià de Sant Andreu de Palomar, el 
Grup d'Estudis de Coll-Vallcarca, l'Oratori de St. Felip Neri de Gràcia, el 
Centre Cultural la Farinera del Clot, el Centre Cultural Can Fabra, el Centre 
Cívic el Sortidor, la Fundació Privada de la Festa Major de Gràcia, el Centre 
Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, el Centre Cívic Ateneu Fort 
Pienc, la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella i la Casa 
dels Entremesos. Compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Drets 
Civils i Institut de Cultura, Biblioteques de Barcelona, la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana, Catalunya Ràdio i l'Institut Ramon 
Muntaner, que ha esta el responsable de la coordinació del projecte.

Concretament, aquesta iniciativa s'articula en quatre grans blocs: una exposició, un cicle de conferències, un 
conjunt d'itineraris i una publicació. Al programa genèric cal afegir una llista d'activitats complementàries 
organitzades per les diferents entitats implicades.

L'acte inaugural té lloc el dilluns 6 de juliol de 2009 al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona amb la 
presentació del conjunt de les activitats programades més una conferència central a càrrec de l'historiador Isidre 
Molas.
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Durant la segona quinzena del mes de gener de 2009 l’exposició es va poder veure a Sant Just Desvern (el 
Baix Llobregat). Del 26 de gener fins el 16 de febrer va ser el centre d’Estudis del Bages el que la va sol·licitar per 
exposar-la a la capital de la comarca, Manresa; durant la primavera – del 21 de març al 5 d’abril – va restar a Sant 
Quintí de Mediona (l’Alt Penedès) i durant el mes de maig, el Centre d’Estudis Solivellencs la va sol·licitar per 
exposar-la des del 12 al 18 de maig a Solivella (la Conca de Barberà).

Està previst que durant el segon semestre de l’any l’exposició es pugui veure a Alcover (l’Alt Camp), ja que el 
Centre d’Estudis Alcoverencs l’ha sol·licitada durant els dies que van del 7 al 21 d’octubre. 

Trobareu la informació completa dels actes en commemoració de la Guerra del Francès a: www.irmu.org . 

Inauguració dels actes del
Centenari de la Setmana Tràgica
al Saló de  Cent de l'Ajuntament

de Barcelona. Fons IRM



Exposició. La Setmana Tràgica als barris de Barcelona. 
Motius i  fets.

Inclourà una introducció genèrica per tal d'explicar de manera sintètica els 
motius, causes i conseqüències de la Setmana Tràgica i se centrarà en una anàlisi 
dels fets que van tenir lloc en els diferents barris de Barcelona. S'inaugurarà al 
mes de setembre de 2009 i serà itinerant. L'exposició serà comissariada per la sra. 
Teresa Abelló Güell, amb la col·laboració d'un consell assessor format pels srs. 
Joan Àngel Frigola, Josep Guzmán, Josep Ma. Contel, Jordi Morell, Oriol 
Granados i Pau Vinyes. La coordinació anirà a càrrec de Núria Sauch i Ma. Carme 
Jiménez, de l'Institut Ramon Muntaner.

Cicle de Conferències
Es preveu la programació d'un conjunt de conferències en els diferents districtes de la ciutat entre el mes de 

juliol de 2009 i el mes de juliol de 2010. 

- La Setmana tràgica: visió global dels fets, a càrrec de la sra. Teresa Abelló, de la Universitat de 
Barcelona.

- L'Església i la Setmana Tràgica, a càrrec del sr. Joan Bada, de la Universitat de Barcelona.

- El paper del moviment obrer, a càrrec del sr. Pere Gabriel, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- El paper dels militars en la Setmana Tràgica , a càrrec del sr. Gabriel Cardona, de la Universitat de 
Barcelona.

-  Ferrer i Guàrdia (pendent de confirmació).

- La Setmana Tràgica a Sant Andreu de Palomar, a càrrec del sr. Jordi Rabassa Massons, del Centre 
d'estudis Ignasi Iglésias.

- La incidència de la Setmana Tràgica al Poblesec i les seves rodalies, a càrrec de la sra. Júlia Costa, del 
CERHISEC.

- Gràcia i la Setmana Tràgica, a càrrec del sr. J. Àngel Frigola, del Taller d'Història de Gràcia.

- Montjuïc durant la Setmana Tràgica, a càrrec del Centre d'Estudis de Montjuïc en col·laboració amb 
l'Ateneu Enciclopèdic Popular.

Itineraris
També es preveuen alguns itineraris que les diferents entitats programaran en el seu àmbit territorial però que 

s'oferiran de manera coordinada de manera que es pugui crear un circuit que pugui ser seguit per a totes aquelles 
persones interessades en aquests esdeveniments històrics.

- La Setmana Tràgica a Gràcia, a càrrec del Taller d'Història de Gràcia.

- La Setmana Tràgica al Poble-sec i les seves rodalies, a càrrec del CERHISEC.

- La Setmana Tràgica al Clot-Camp de l'Arpa, a càrrec del Taller d'Història del Clot-Camp de l'Arpa. 

- Montjuïc durant la Setmana Tràgica, a càrrec del Centre d'Estudis de Montjuïc en col·laboració amb 
l'Ateneu Enciclopèdic Popular. 

- La Setmana Tràgica al Poblenou, a càrrec de l'Arxiu Històric del Poblenou.

- La Setmana Tràgica a Sant Andreu de Palomar, a càrrec del Sr. Jaume Seda, president del Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias. 

64.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Inauguració de l'exposició
“La Setmana Tràgica als barris
de Barcelona: motius i fets”.
Fons IRM
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Publicació

Es preveu una publicació que apareixerà l'any 2010 i que recolliria la conferència inaugural, les conferències 
proposades i realitzades al llarg de l'any i també, com un annex, el contingut dels itineraris programats pels grups 
de recerca. Així mateix, aquesta publicació serviria com a catàleg per a l'exposició.

La informació sobre les diferents activitats i la itinerància de l'exposició la podeu trobar a www.irmu.org i a 
les pàgines web dels centres participants en el projecte. 

Comissions Cíviques de Patrimoni: La Comissió Cívica de Patrimoni del Baix
Llobregat  (CCP-BL)

L'Institut Ramon Muntaner és responsable del seguiment del projecte de la 
Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat. Es tracta d'un projecte que 
sorgeix en el sí del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i que té el seu 
origen en la ponència que el seu president i membre del patronat de l'IRM, el sr. 
Carles Riba, va pronunciar en el marc de les jornades “Els Centres d'Estudis i el 
patrimoni cultural: el paper dels centres d'estudis en la protecció, recerca i difusió 
del patrimoni”, que van tenir lloc a Sant Andreu (Barcelona), impulsades pel 
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, l'octubre de 2006. 

Una Comissió Cívica de Patrimoni és un observatori del patrimoni natural i 
cultural que pretén obrir les vies perquè, a través de la participació ciutadana i 
sorgida per iniciativa ciutadana, s'estudiïn temes de gestió del patrimoni, en un 
sentit ampli, en un determinat territori. La Comissió Cívica de Patrimoni del Baix 
Llobregat ha despertat un gran interès des de la seva creació i ha esta considerada 
com un pla pilot, ja que des dels seus orígens s'ha considerat un projecte aplicable 
a d'altres territoris, tot mantenint la seva filosofia i trets generals, però adaptant-lo a la idiosincràsia de cada espai 
territorial. De fet, ja hi ha diferents territoris que han manifestat el seu interès per conèixer a fons el projecte per tal 
d'adaptar-lo al seu territori.

El projecte, des de la seva creació el 13 de juny de 2007, ha comptat amb el suport de l'Obra Social de Caixa 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 i l'IRM.

Per a més informació: http://www.cecbll.cat .
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Calendari 2009

Al 2009, com fins ara, hem volgut prioritzar les activitats dels Centres 
d’Estudis i Associacions Culturals en el calendari que ja molts de vosaltres 
acostumeu a tenir sobre la taula any rere any.

Per a fer el disseny i buscar les imatges que havien de configurar el calendari, 
ens hem basat en les activitats que es van dur a terme durant l’any 2008 al voltant 
del Bicentenari de la Guerra del Francès, activitats que, per altra banda, es van 
desenvolupar en llocs i formats diversos arreu del territori i de les que us en fem 
cinc cèntims tot seguit:

Itineraris: realitzats a Gratallops (Centre d’Estudis del Priorat), a Igualada (Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada), a Ulldecona (Centre d’estudis d’Ulldecona), a Tortosa 
(Amics i Amigues de l’Ebre), i a Manresa (Centre d’Estudis del Bages).

Exposicions: “ La Guerra del Francès a les Terres de l’Ebre”, editada per l’Associació 
d’Amics i Amigues de l’Ebre i l’Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre; “Les Batalles del 
Bruc i la Guerra del Francès al Baix Llobregat (1808-1814)”, editada pel Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat; “La recerca i la producció bibliogràfica dels darrers anys sobre 
la Guerra del Francès”, editada per l’Institut Ramon Muntaner.

Conferències: “Quins van ser els partidaris de Napoléo”, conferència impartida per Lluís 
Roura a Santpedor (el Bages) dins el cicle de conferències “Guerra i municipis” sobre la 
Guerra del Francès, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Ernest Lluch i 
l'Institut Ramon Muntaner.

Jornades d’estudi: “La guerra del Francès als territoris de Parla catalana 1808-1814”. 
Bicentenari de les Batalles del Bruc.

Publicacions: Itineraris de la Guerra del Francès: Una passejada per la història dels 
territoris de parla catalana (2008). Barcelona. Ajuntament del Bruc i Institut Ramon 
Muntaner.

A partir d’aquí, només ens queda animar-vos, com sempre, a que ens envieu les vostres 
activitats de les quals, com ja sabeu, en fem difusió a través de l’Agenda Setmanal. I també 
recordar-vos que cap al novembre iniciarem la recollida de les activitats per al calendari de 
l’any vinent. 

Història de les Terres de l’Ebre

L’Institut Ramon Muntaner ha entrat a formar part del Consell Promotor, presidit per la Delegació del Govern 
de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, del projecte Història de les Terres de l’Ebre que és una 
iniciativa de la Fundació Ilercavònia Futur. Es tracta d’una col·lecció de set volums i que està sent dirigida pel sr. 
Josep Sánchez Cervelló. 

A més a més, la sra. Elena Espuny, tècnica de l’Institut Ramon Muntaner, està col·laborant directament en la 
redacció de la introducció que se centra en el patrimoni etnològic a les Terres de l’Ebre i és la responsable d’un 
dels textos del volum, concretament el que tracta sobre els centres terrissers de les Terres de l’Ebre.

Itinerari realitzat a
Gratallops (Priorat)

Exposició: Les
batalles del Bruc i
la Guerra del
Francès al Baix
Llobregat
1808-1814

Conferència impartida per
Lluís Roura a Santpedor 



9.2.  Activitats

Jornada Institut Ramon Muntaner: Cultura i Recerca en el territori

La Jornada “Institut Ramon Muntaner: Cultura i Recerca en el 
territori” neix amb l’esperit de convertir-se en un espai de debat i en un 
aparador dels projectes i de les múltiples vessants de la recerca local 
feta des dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals. La jornada 
se celebrarà bianualment a Móra la Nova entorn la data de constitució 
de l’IRM, el 3 de juliol, tot i que en aquesta primera edició es va haver 
de traslladar a la tardor.

El que es pretén és que la Jornada esdevingui un lloc de difusió dels 
projectes que han rebut suport de l’Institut a través de les diferents convocatòries d’ajuts, així com una oportunitat 
per a l’intercanvi d’opinions i experiències i un espai de debat que permeti fer una diagnosi del funcionament i 
interessos del conjunt dels centres. 

Enguany, la jornada va tenir lloc el dia 8 de novembre en el Casal Municipal de Móra la Nova, espai on se 
celebrarà en anys alterns. Els continguts de la jornada van servir per a mostrar la ingent i rigorosa producció dels 
centres i instituts d’estudis dels territoris de parla catalana, les temàtiques tractades, la diversitat de formats, el 
caràcter innovador de les seves propostes, la preocupació per la difusió i per arribar a la societat, etc. 

Pel que fa als projectes, com a criteri per a la tria, es va tenir en compte que mostressin la diversitat temàtica i 
que fossin representatius dels àmbits territorials diferents. També es va realitzar un balanç de l’activitat de 
l’Institut Ramon Muntaner dels seus cinc anys de funcionament i es presentarà, més endavant, una mostra de 
projectes de temàtiques i àmbits territorials diferents. Com a complement a la jornada es va realitzar una 
exposició de les publicacions que han rebut algun ajut en alguna de les convocatòries a publicacions, o bé que han 
estat el resultat d’algun projecte o activitat. També es van poder visitar les exposicions: “La recerca i la producció 
bibliogràfica dels darrers anys sobre la Guerra del Francès”, “ Els centres i instituts d’estudis: una xarxa de cultura 
i recerca al territori” i “Patrimoni i paisatge”. Aquesta darrera exposició va formar part del programa del V 
Congrés de la CCEPC: “Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana”, que va tenir lloc a Maó 
(Menorca) els dies 14,15 i 16 d'octubre de 2005. La jornada va finalitzar amb una visita a les instal·lacions de 
l’Institut Ramon Muntaner.
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VII Congrés de la CCEPC

Els dies 16 i 18 d’octubre de 2008 va tenir lloc a València el VII Congrés de la CCEPC “Els processos 
migratoris a les Terres de Parla Catalana. De l’època medieval a l’actualitat”. L’objectiu era tractar el tema 
migratori en tota la seva amplitud cronològica i territorial i fer-ho, no exclusivament des d’una perspectiva 
historiogràfica, sinó possibilitant mirades des de la sociologia, la demografia, l’etnografia o la literatura. Es van 
presentar trenta-vuit treballs en total, entre conferències i comunicacions, i hi va haver una vuitantena d’inscrits. 
A més, la taula rodona va servir per abordar el tema de la immigració actual des de perspectives diferents. Es 
preveu que s’hagin editat les actes a finals de 2009 i que puguin ser presentades a principis de 2010.

El congrés va ser organitzat per les entitats següents: Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC), Institut Ramon Muntaner (IRM), Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià 
(FIECOV), Universitat de València i Acció Cultural del País Valencià. 

Així mateix, va comptar amb el suport d’organismes com: Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, 
Diputació de Tarragona, Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Institut d’Estudis Catalans, Fundació 
Jaume Bofill, Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Institut Europeu de la Mediterrània, El Punt i Presència. 

Trobades d’Entitats

Des de l’IRM, es participa, dóna suport i difon les trobades de centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals que s’organitzen en els àmbits territorials. Es tracta d’activitats de gran 
interès ja que, tot i que el seu format varia segons l’espai territorial, totes tenen com a 
objectiu la cohesió entre les entitats i la reflexió entorn a problemàtiques que els hi són 
comunes. 

De les trobades celebrades en aquest període destaquen, entre d’altres, les següents: II 
Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, a Argentona, i que es va 
centrar en el patrimoni al Maresme; V Trobada de Centres d’Estudis del Penedès, a Cubelles; 
II Trobada d’Entitats d’Estudi del Baix Llobregat, celebrada a Martorell; VI Trobada 
d’Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa, a Bellmunt 
del Priorat, que es va centrar en la recerca local i la seva difusió; XIV Trobada de Centres 
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Paisatge i formes de vida a través de la literatura. Producció 
literària i món local

L’objectiu d’aquest projecte és, des de la Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla 
Catalana i l’Institut Ramon Muntaner, incentivar el coneixement dels paisatges i les formes 
de vida a través de les possibilitats múltiples que ofereix la literatura. L’any 2008 es van 
programar quatre activitats a les poblacions de Vic, Móra d’Ebre, Girona i Reus. 

Pel que fa a l’any 2009, aquest projecte s’ha replantejat, iniciant-se la creació de grups 
territorials de treball diversos amb l’objectiu de treballar el patrimoni literari dels territoris i 
poder-ne fer una reflexió conjunta.

El projecte compta amb el suport d’Espais Escrits, entitat adherida a la CCEPC, i de la 
Institució de les Lletres Catalanes. 

Fira de Móra la Nova

L’IRM participa anualment en la Fira Intercomarcal de Móra la Nova, que se celebra cada any el tercer cap de 
setmana d’octubre. Any rere any, l’estand de l’IRM és un aparador dels seus projectes i activitats i un espai per 
explicar i donar a conèixer el món dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals.

Enguany, l’estand es va dedicar al supermercat de revistes culturals ebrenques, una iniciativa que sorgeix de la 
Fira del Llibre Ebrenc i que està coordinada per l’IRM. L’objectiu d’aquest supermercat és difondre les 
publicacions periòdiques culturals ebrenques. El supermercat està a disposició d’aquelles entitats que el vulguin 
exposar en les seves dependències o coincidint amb alguna activitat, per a la qual cosa, només cal que es posin en 
contacte amb nosaltres.
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d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, a Girona; 
V Trobades Culturals Pirinenques, que van tenir lloc a Ripoll i 
la II Trobada de Centres d’Estudis de les Comarques de Lleida, 
celebrada a Mollerussa.

Un fenomen nou que estem observant és la celebració de 
trobades en àmbits territorials més reduïts com, per exemple, 
les trobades de les entitats agrupades sota el nom de “Terres de 
Cruïlla” i que aplega entitats com Alcanar, Amposta, La Sénia, 
Mas de Barberans, Rossell, Santa Bàrbara i Ulldecona o les 
Trobades d'estudiosos i de centres d'estudis de la baronia 
d'Eramprunyà, és a dir, Begues, Castelldefels, Gavà, Sant 
Climent i Viladecans.

XIV Trobada de Centres d'Estudis Locals i
Comarcals de les Terres de Girona, a Girona.

Imatge cedida per la Diputació de Girona.



VI Fira del  Llibre Ebrenc

La Fira del Llibre Ebrenc arriba l’any 2009 a la seva VI edició i, 
des del primer dia, l’Institut Ramon Muntaner ha format part de la 
comissió organitzadora: tot i que s’hi col·labora en qualsevol de les 
tasques que s’hi puguin fer, a l’IRM se li assignen, principalment, 
les que estan vinculades al món dels centres d’estudis, a la difusió 
de llurs seves activitats i recerques i, com a conseqüència, de llurs 
publicacions. Per aquest motiu, enguany es va decidir fer un estand 
únic i més gran per a l’Institut, el qual reunia tots els centres 
d’estudis i associacions culturals de les comarques de la Ribera 
d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Baix Cinca, 
Matarranya, Ports i Maestrat, els quals, els anys anteriors, havien 
tingut el seu espai propi. Realment, ha estat una iniciativa de la qual 
n’estem contents, tant per part dels centres d’estudis com per part 
nostra, ja que la venda de llibres va superar la d’anys anteriors. En 
aquest sentit, sergurament, a l’edició de 2010, haurem de repetir 
l’experiència i, possiblement, l’estand de l’Institut Ramon 
Muntaner serà encara més gran.

El dissabte 6 de juny, vam inaugurar el supermercat de les 
revistes culturals ebrenques que, un any més, va romandre a la 
Biblioteca Comarcal durant unes setmanes. A l’acte inaugural vam 
aprofitar per explicar, a part de la importància que tenen les revistes 
com a eines de difusió de la recerca local i comarcal, la importància 
de la digitalització i la posterior difusió a través de RACO, un portal 
que, encara, molta gent desconeixia.

Un altre plat fort, el diumenge 7 de juny, va ser la taula rodona 
que cada any organitzem i que sempre modera l’IRM. Aquest any el 
títol era “Les edicions locals i comarcals i la seua comercialització: 
què, qui i com”. L’objectiu d’aquesta taula rodona era reflexionar 
sobre aquest tema i plantejar-nos una sèrie de preguntes que ens 
poguessin orientar sobre cap a on anem i quina pot ser la millor 

fórmula per fer-ho: què cal fer per trencar aquestes dinàmiques? Són les noves tecnologies la resposta a la 
comercialització d’aquestes edicions? Què seria necessari per tal que els diversos sectors implicats arribessin a 
solucions efectives? Els participants de la taula rodona foren: Josep Santesmases, president de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana; Isidre Sala, de la Llibreria El Full de Barcelona; Sergi Bassa, de la 
Llibreria Bassa de Móra d’Ebre i Vicent Casadó, del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.
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Estand de l'IRM a la Fira del Llibre Ebrenc.
Fons IRM

Taula Rodona de la Fira del Llibre Ebrenc.
Fons IRM



Jornada: les fonts orals. De la teoria a la pràctica. 
L’aula com a espai de la memòria

L’Institut Ramon Muntaner i l’Intitut de Ciències de l’Educació (ICE) de 
la URV han arribat a un acord de col·laboració amb l’objectiu de la 
realització, difusió, validació i certificació de determinades activitats que, 
tot i ser obertes al públic en general, puguin ser d’especial interès per a la 
formació del professorat de l’àmbit no universitari --  educació infantil, 
primària i secundària obligatòria i post-obligatòria --  (en endavant, el 
Col·lectiu). 

 Aquesta col·laboració s’ha concretat en la incorporació d’experiències 
de centres d’estudis en el programa de la jornada “LES FONTS ORALS. 
De la teoria a la pràctica. L’aula com a espai de la memòria” i amb la 
validació d’algunes de les activitats organitzades per l’IRM. En aquesta 
jornada es van dur a terme una presentació genèrica, a càrrec del sr. Ramon 
Arnabat, centrada en els Centres d’Estudis i les fonts orals, i també dues 
presentacions d’experiències, a càrrec de l’Associació Cultural del 
Montserrat, que va presentar el seu projecte Viure al Montserrat. Històries 
de vida del Bruc, Collbató, Esparreguera i Olesa de Montserrat, i 
l’experiència del Centre d’Estudis Seniencs, que va presentar el projecte La 
dona i la indústria: el cas de la Sénia.

Un altre dels objectius que ens proposem a llarg termini és el de poder organitzar activitats que apropin encara 
més els móns de la recerca local i de l’educació.

VI Col·loqui d’estudis transpirinencs. Els Pirineus: Frontera i Connexió?

Els dies 2, 3 i 4 d’octubre tindrà lloc al Santuari de Núria (el Ripollès) el VI Col·loqui d’Estudis 
Transpirinencs, amb el tema “Els Pirineus: Frontera i connexió?”. Aquest col·loqui està organitzat pel Centre 
d’Estudis Comarcals del Ripollès, la Diputació de Girona, el Patronat Francesc Eiximenis, el Centre d’Estudis 
Ribagorçans, l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Així mateix, 
compta amb el suport del Punt, Presència, la Fundació Josep Irla, l’Agència Catalana de Notícies, la Fundació 
Nous Horitzons i la Vall de Núria. 

En l’acte inaugural de les jornades intervindran el sr. Miquel Sitjar, delegat dels Serveis Territorials de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya a Girona; el sr. Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l’Institut Ramon Muntaner; el sr. Pere Freixas, president del 
Patronat Francesc Eiximenis i el sr. Antoni Llagostera, president del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 

La conferència inaugural anirà a càrrec del sr. Patrici Pojada de la Universitat de Toulouse-Le Mirail. El 
col·loqui compta amb les ponències del sr. Modest Fluvià, professor de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la 
Universitat de Girona, i del sr. Albert Moncusí, professor de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de 
València. 
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També s’hi durà a terme la presentació del llibre La identitat de la frontera 
pirinenca: Efectes socials i polítics al nord de Catalunya des de la creació de 
Montlluís (1677-1698), d’Òscar Jané. L’acte anirà a càrrec de Jordi 
Mascarella, del Patronat Francesc Eiximenis, i de Pere Freixas, director del 
Patronat Francesc Eiximenis. 

Al mes de març va tenir lloc a Ripoll la presentació de l’IBIX núm. 5 
Annals 2006-2007, que recull les intervencions del V Col·loqui d’Estudis 
Transpirinencs, celebrat a Areny de Noguera l’any 2007, amb el títol “Els 
poders locals als Pirineus: política, societat i cultura”.

pirinenca: Efectes socials i polítics al nord de Catalunya des de la creació de 
Montlluís (1677-1698)
Mascarella, del Patronat Francesc Eiximenis, i de Pere Freixas, director del 
Patronat Francesc Eiximenis. 

Annals 2006-2007, 
Transpirinencs, celebrat a Areny de Noguera l’any 2007, amb el títol “Els 

Congrés Centres d’Estudis, Universitats i Administracions

L’origen d’aquest congrés, que tindrà lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida, els propers dies 
27 i 28 de novembre, es troba en la taula rodona “Centres d’estudis i universitats: bases per a un protocol que 
estableixi les línies de col·laboració entre aquests dos àmbits de la recerca”, que es va celebrar a Lleida amb 
motiu de la III edició del Recercat. El congrés té com a objectiu analitzar la relació actual d’aquests tres 
col·lectius i establir les bases per a actuacions conjuntes futures que incideixin en el territori.

En els darrers anys, s’ha intensificat la relació entre els 
centres d’estudis, les universitats i l’administració, 
principalment perquè cada vegada funcionen més com a vasos 
comunicants i, a més, són integrats, en molts casos, per les 
mateixes persones o bé per persones amb un interès semblant. 
L’interès comú d’organitzadors i participants és el 
desenvolupament local a través del coneixement i la incidència 
en el territori, els quals seran els dos eixos bàsics de treball. 

El congrés està organitzat per la Coordinadora de Centres 
d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner, 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs i la Xarxa Vives d'Universitats Joan 
Lluís Vives i compta amb el suport i la participació d'altres 
agents a l'àmbit local, com són l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de 
Catalunya i les quatre Diputacions de Catalunya. 
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Participació del personal de l’IRM en congressos, jornades, cursos de 
formación i presentacions

El personal de l’IRM participa al llarg de l’any en esdeveniments diversos, com poden ser: congressos, 
jornades i presentacions. En molts casos es tracta de la presentació de l’Institut i dels seus projectes en activitats 
que sovint organitzen i s’adrecen als centres d’estudis. No obstant, però, cada vegada més se’ns convida a 
explicar què és l’IRM, així com la realitat dels centres d’estudis, a d’altres col·lectius que tenen interès en 
conèixer l’activitat d’aquestes entitats i en buscar vies de col·laboració. 

Per altra banda, també s’incentiva la recerca i la participació per part del personal de l’IRM en activitats que  
tinguin com a objectiu la recerca, ja que el reconeixement de la vàlua del seu personal contribueix a enriquir i 
enfortir l’estructura de l’IRM. De fet, ja hem vist, i continuarem veient, exemples d’aquesta participació. En 
aquest sentit, cal destacar la participació de la sra. Núria Sauch, tècnica de l’IRM, en el VII congrés de la CCEPC 
amb el treball intitulat: “L’exili carlista del juny de 1840: l’emigració de les forces de Ramon Cabrera.”

I Congrés de l’Associacionisme Cultural Català

L’octubre de 2008 va tenir lloc el I Congrés de l’Associacionisme Cultural Català, 
convocat per l’Ens de Comunicació Associativa, entitat que aplega tot un conjunt de 
federacions d’entitats, entre les quals es troba la CCEPC.

El congrés es va dividir en dues parts. En la primera, les federacions i associacions van fer 
les seves aportacions als temes transversals tractats i es van encarregar de les ponències marc 
de cada àmbit a partir dels debats generats; a la segona part presencial es van presentar les 
ponències i les comunicacions dins els àmbits diversos i es van recollir les conclusions.

El debat que va sorgir es va centrar en quatre eixos principals, d’interès per al conjunt de les 
associacions: relacions intergeneracionals, migració, educació i formació, i comunicació, als 
que des de la Catalunya Nord s’ha afegit la qüestió de la llengua. 

La CCEPC i l’IRM van participar en el congrés de manera presencial i, concretament, amb 
la presentació de dues comunicacions: 

JIMÉNEZ, Ma. Carme i SANTESMASES, Josep (2008). “Els Centres d’Estudis i la 
importancia de la recerca local”. Primer Congrés Associacionisme Cultural Català. 
Barcelona, 2 i 4 d’octubre de 2008. Document de treball. Ens de Comunicació 
Associativa. pp. 19-20.

FIGUERAS, Narcís; JIMÉNEZ, Ma. Carme i SANTESMASES, Josep (2008). “Els 
Centres d’Estudis i la importancia de la recerca local”. Primer Congrés 
Associacionisme Cultural Català. Barcelona, 2 i 4 d’octubre de 2008. Document de 
treball. Ens de Comunicació Associativa. pp. 20-22.

9.3.  Participació
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III Congrés catalanista (2008-2009)

L’IRM i la CCEPC van participar en l’àmbit de Cultura i Llengua d’aquest Congrés, concretament en un 
apartat dedicat a la Cultura i la Recerca en el territori. L’objectiu del congrés era donar veu a la societat civil sobre 
problemes que afecten Catalunya en àmbits diferents, com són l’economia, la cultura, etc.

Les sessions del Congrés es van desenvolupar en poblacions diferents de Catalunya. Concretament, la de 
Cultura en el territori va tenir lloc a la localitat de Móra d’Ebre i hi van participar el sr. Josep Santesemases i 
la sra. Ma. Carme Jiménez.

Jornades recerca externa i Museu de la demarcació de Tarragona. 
Experiències, actualitat i apunts de futur

Aquestes jornades es van celebrar durant el mes novembre de 2008 a Amposta (el Montsià), en concret, al 
Museu del Montsià. Les jornades van ser organitzades per la Secció Territorial de Tarragona de l'Associació de 
Museòlegs de Catalunya i van comptar amb el patrocini del Museu del Montsià i amb el suport de l’Institut Català 
d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC).

Des de l’IRM, vam participar-hi amb la comunicació “L’Institut Ramon Muntaner. Cultura i recerca en el 
territori i la importància dels centres d’estudis en la recerca local”. Aquest moment va servir per mostrar la 
importància de l’activitat dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals en el seu territori més proper i 
l’existència en l’actualitat d’unes plataformes de difusió de la recerca local, com són el portal de l’IRM o RACO, 
els quals són a l’abast de tots els investigadors. De la mateixa manera, també es va incidir en la necessitat 
d’establir ponts de diàleg i col·laboracions entre els agents culturals diversos que existeixen en un mateix 
territori.

Jornades Culturals de Móra la Nova

En el marc de les Jornades Culturals 2009 de Móra la Nova (la Ribera 
d’Ebre), el dia 8 de juny de 2009 es va dur a terme la presentació 
territorial del projecte de recerca de l’IPEC “Móra la Nova, un 
enclavament ferroviari d’importància estratègica”, a càrrec del sr. Jordi 
Sasplugas (Associació per a la preservació de patrimoni ferroviari i 
industrial de Móra la Nova) i de l’antropòleg i autor de la recerca, sr. 
Manel Llarch, introduits per la sra. Elena Espuny (IRM). 
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Presentació dins els actes de la Setmana
Cultural de Móra la Nova. Fons IRM



Beca Joan Veny

L’IRM convoca, des de l’any 2004, la Beca Joan Veny amb l’objectiu de fomentar la recerca sobre el 
tractament de la diversitat i l’estandardització lingüística arreu dels territoris de parla catalana. 

Fins al moment s’han convocat dues edicions. D’aquestes, la persona que va obtenir la primera beca hi va 
renunciar després i, per tant, el treball final no va ser lliurat. Pel que fa als resultats de la segona beca atorgada, 
han estat presentats a l’IRM a principis de l’estiu del 2009. L’estudi, que porta per títol “Les preposicions en 
català nord-occidental” ha estat realitzat per Josep Ma. Boladeras Taché, adscrit a la Universitat de Lleida. El 
treball serà presentat en breu i està previst que a principis de 2010 surti la tercera convocatòria d’aquesta beca.

Estudi del tercer sector cultural

L’IRM i la CCEPC han col·laborat amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en la recollida 
de dades per a l’elaboració d’un informe sobre el Tercer Sector Cultural. L’objectiu d’aquesta estadística era 
aprofundir en el coneixement de la realitat de les associacions, federacions i fundacions culturals catalanes per tal 
de poder valorar llur importància i l’impacte, tant social com econòmic, de llur activitat. 

L’IRM i la CCEPC van col·laborar-hi, concretament, en el disseny de l’enquesta la qual anava adreçada als 
centres d’estudis, i van ajudar, de la mateixa manera, en el seguiment del procés de recollida de la informació. 

9.4.  Altres
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La presentació de les jornades anà a càrrec de la sra. Irene Carbó 
(Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Móra la Nova) i de la sra. Ma. 
Carme Jiménez (Directora de l’IRM). Posteriorment, la sra. Pepa Nogués 
(Associació Cultural del Matarranya), antropòloga, va inaugurar l’exposició 
“Quan érem emigrants... Fotografies de Tomás Rivas” realitzada per 
l’Associació Cultural del Matarranya i el Centro de Estudios del Bajo 
Aragón. Aquesta exposició va romandre al Casal Municipal de Móra la Nova 
fins al 14 de juny. 

Visita a l'exposició. Fons IRM
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Resultat econòmic de l’any 200810.
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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 2008
Concepte

Ingressos 2008: 652.910,02

Despeses 2008: 681.047,31

Distribució de d'ingressos i despeses 2008 2008 2007

Ingressos 652.910,02 despesa 681047,31 598715,67 82331,64

Despeses 681047,31 28137,29 despeses 22430,34 46144,35

professionals 27436,53 39289,39

49866,87 85433,74
Consums d'explotació 22896,33 3,36% 1 -35566,87
Equipaments i locals 11720,70 1,72% 2
Ajuts directes a activitats 230.938,05 33,91% 3
Ajuts indirectes a activitats 104822,51 15,39% 4
Personal i seguretat social 253.867,86 37,28% 5

Amortització d'immobilitzat 9179,63 1,35% 6

Serveis professionals 27436,53 4,03% 7
Altres Despeses 22430,34 3,29% 8

Distribució de Despeses 2008

230.938,05

104822,51

253.867,86

27436,53

15,39%

1,35%

4,03%

9179,63

11720,70

22896,33

22430,34

1,72%

3,36%

3,29%

Consums d'explotació

Equipaments i locals

Ajuts directes a activitats

Ajuts indirectes a activitats

Personal i seguretat social

Amortització d'immobilitzat

Serveis professionals

Altres Despeses 

300.000

22.896,33
3,36%

11,720,70
1,72%

230.938,05
33,91%

104.822,51
15,39%

253.867,86
37,28%

9.179,63
1,35%

27.436,53
4,03%

22.430,34 
3,29%

* La diferència entre els ingressos i les despeses es va compensar amb romanents d'exercicis anteriors.
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Quins elements inclouen els diferents conceptes presentats?

-  Consums d'explotació: 

a les activitats, etc.)

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

inversions.

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

directament a un grup de treball o entitat. El suport a la CCEPC s'ha traslladat dins d'aquest 

apartat.

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

instituts d'estudis, i el material de promoció i difusió. Enguany en aquest apartat també 

s'han inclòs les despeses de serveis professionals i dels conceptes que hi ha dins d'altres 

despeses i que estan vinculats a projectes concrets.

- Personal i seguretat social: pel que fa a 2008, hi ha un increment de les despeses de 

personal a causa de l'existència de plans d'ocupació diversos.

- Amortització d'immobilitzat: està relacionat amb la compra de mobiliari, material 

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

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

- Altres despeses: transports, dietes, correu, serveis bancaris, entre d'altres. També inclou 

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

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

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

Distribució del balanç
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5aedició
Amb motiu de la 5a edició
d’aquestes jornades, us convidem
a veure aquest DVD.

/ 2009




