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Editorial

Francesc Viso

Secretari de l'Institut Ramon Muntaner

Coordinador de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana

L'editorial de la primera edició de la revista-memòria de l'Institut Ramon Muntaner, l'any 2004, reflexionava sobre

l'escàs reconeixement per part de la societat en general vers els centres d'estudis i la seva tasca com a patrimoni d'interès

general. Un dels motius apuntaven a la nostra pròpia capacitat per a donar-nos a conèixer.

Ara teniu a les mans la memòria 2009-2010, que sumada a les anteriors, ens mostra el camí fet al llarg de més de sis anys i

alhora reflecteix que els projectes culturals sòlids són de llarg recorregut.

Estem orgullosos de la feina feta i segurs que durant aquest temps hem d'anar guanyant complicitats, no només dels

centres d'estudis, també de les institucions polítiques, universitats, museus, arxius i institucions culturals privades. Els

centres d'estudis són avui més coneguts i reconeguts i l'Institut Ramon Muntaner ha esdevingut una eina d'acompanyament

essencial.

Si fem la lectura de la memòria, veurem que, any rere any, els projectes no només s'han anat consolidant sinó que han

crescut, en quantitat i en qualitat, i se n'han anat incorporant de nous: línies d'ajuts a les activitats dels centres d'estudis,

Recercat, Espai Despuig, digitalització de revistes a RACO, portals de venda de publicacions de centres d'estudis a Internet,

jornades, trobades, premis i beques...

Quines són les claus d'aquest balanç tan positiu?Al meu entendre, cal valorar tres factors principals:

L'empenta dels centres d'estudis, una xarxa viva, dinàmica, diversa i plural que demana i proposa línies de treball i que

respon a les propostes que des de l'Institut Ramon Muntaner s'hi acorden. Un col·lectiu en creixement i cada cop més

estructurat que ofereix com a garantia la feina pausada però feta des de la reflexió i el rigor, i el compromís dels

membres de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que entenen els objectius de l'IRM com els seus

propis.

L'entesa amb l'administració, que ha interpretat l'IRM com un lloc de trobada i consens, un espai per a sumar cap a uns

objectius que sempre s'han fet seus en la mesura que també ho són en benefici de la societat en general. Més enllà dels

calendaris electorals i de les sigles de partits que han tingut responsabilitat de govern i, per tant, de participar al

patronat de l'IRM, hem d'agrair la complicitat de cadascun dels patrons nomenats per la Generalitat de Catalunya i

estem orgullosos del recolzament rebut a cada tram del camí que hem recorregut junts.

L'equip de gestió i de suport a l'IRM, des de la seva directora i personal laboral fins a totes aquelles persones amb

responsabilitat sobre qualsevol dels projectes desenvolupats. Una tasca que ens dibuixa una altra memòria gairebé

invisible, la de la feina diària, l'agenda farcida de reunions, reflex d'una generositat (podríem dir voluntariat) que va

més enllà dels compromisos laborals.

Però ara que tenim marcada una velocitat de creuer, els èxits assolits no ens garanteixen del tot el futur. Després d'uns

temps de bonança econòmica sota el principi moral del “tot és possible”, quins seran els referents culturals resultants

d'aquesta crisi? Crec sincerament que ho seran aquells, com l'Institut Ramon Muntaner, que s'identifiquen amb el treball

constant i seriós, multiplicant els recursos esmerçats i augmentant – dia a dia – un llegat que fa la nostra societat més culta i la

nostra cultura més social.
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El projecte que ha comportat una major implicació i dedicació per part del personal de l'Institut

Ramon Muntaner en aquest període ha estat l'articulació del sistema de venda de publicacions

dels centres d'estudis a través d'Internet. Sense la bona predisposició i treball de tot el personal,

actuant com un equip, aquest projecte hauria estat del tot impossible.

Per unes setmanes, del mes de desembre, el centre d'operacions de l'IRM es va traslladar a la

Cooperativa Agrícola de Falset, espai de rebuda i preparació de les publicacions per al seu

posterior enviament al magatzem d'Arclogi,

seguint els seus requeriments tècnics. Val a dir que

aquesta ubicació i l'acord amb la Cooperativa ens va

oferir molts avantatges: espai, material per a

preparar l'enviament i contacte amb el transportista

que a posteriori va traslladar les publicacions.

També cal agrair al Raül Abella que ens facilités el

contacte amb la Cooperativa i que ens ajudés en

l'articulació de la part de gestió i econòmica del

projecte.

En relació a l'espai físic de l'Institut podem dir

que s'han realitzat algunes obres de manteniment

del Mas de la Coixa que han servit per a millorar

l'aspecte de les nostres instal·lacions.
Preparació de les publicacions per a ser enviades al magatzem logístic
de distribució. Fons IRM.

II Jornada Institut Ramon Muntaner2.

La II Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i

Recerca en el Territori va tenir lloc el 3 de juliol de 2010

al Casal Municipal de Móra la Nova, coincidint amb el

setè aniversari de la seva constitució.Mas de la Coixa Móra la Nova
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La Jornada Institut Ramon Muntaner, que se

celebra biennalment, té com a objectiu 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.

Enguany hem centrat l'atenció especialment en les

trobades territorials de centres d'estudis que han

proliferat en els darrers anys: formats, continguts,

resultats, incidència, i també en la informació sobre

com gestionar els drets d'autor, tant de les entitats

editores com dels propis investigadors.

També s'han realitzat presentacions de projectes de diferents temàtiques (història, literatura,

etnologia...) i territoris (la Selva,Alacant i Mallorca, Barcelona...).

L'activitat es va cloure amb una visita al nou Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la

Nova, part d'una iniciativa molt ambiciosa que encara es troba a les beceroles, però que pot servir

com a exemple de dinamització i valorització d'un patrimoni local emblemàtic i que també ha

comptat amb el suport de l'IRM. En la jornada van participar entorn d'una vuitantena de

participants, procedents d'entitats dels diferents territoris de parla catalana.

Com en l'edició anterior, la jornada es va complementar amb diferents exposicions:

Exposició de les publicacions que han rebut ajut dins d'alguna de les convocatòries a

publicacions

Exposició de les publicacions que han rebut suport com a resultat d'un projecte o una activitat.

Exposició “ Els centres i instituts d'estudis: una xarxa de cultura i recerca al territori”.

Exposició: “La recerca i la producció

bibliogràfica dels darrers anys sobre la Guerra del

Francès”.

Exposició de pòsters temàtics sobre l'activitat dels

centres d'estudis.

Per a l'organització d'aquesta activitat l'Institut va

comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de

Móra la Nova i amb el suport del Consell Comarcal

de la Ribera d'Ebre, del Centre de Promoció de la

Cultura Popular i Tradicional Catalana, de l'Obra

Social de la Caixa i de la Fundació per a la

Preservació del Patrimoni Ferroviari de Móra la Nova. Visita al Centre d'Interpretació del Ferrocarril de
Móra la Nova. Fons IRM

Taula rodona centrada en les trobades territorials.
Fons IRM
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6 edicióa.

Els dies 22 i 23 de maig de 2010 va tenir lloc la VI edició del

Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris

de Parla Catalana a Badalona, Capital de la Cultura

Catalana 2010.

Fira
La fira estava ubicada a la Rambla de Badalona i

comptava amb novetats respecte a l'any anterior: es va

mantenir el format de carpa, tot i que se'n va ampliar l'espai,

i es va instal·lar un nou àmbit per a la projecció d'una

mostra d'audiovisuals produïts o en què han col·laborat

centres i instituts d'estudis locals i comarcals. L'interior de

la carpa estava dividit en diferents estands per àmbits

territorials, on s'exposaven les publicacions, els díptics i els

pòsters dels més de vuitanta centres i instituts d'estudis

participants i es va reservar un espai per a la Coordinadora

de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon

Muntaner i per a la llibreria.Amés a més, també es va poder

visitar l'exposició “Els centres i instituts d'estudis: una

xarxa de cultura i recerca al territori”, realitzada per la

CCEPC i l'IRM. Van ser molts els badalonins i badalonines

que van visitar la carpa, sobretot dissabte a la tarda i

diumenge al matí. Si el 2009 dèiem que havia estat l'any

amb major assistència de públic local, enguany hem de dir

que s'ha superat en molt la xifra de visitants.

En la inauguració de la fira van participar el Sr. Jordi

Albadalejo, director de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de

Badalona; el Sr. Miquel Jurado, president del Centre

d'Estudis Besós-Canyet; el Sr. Joan Mayné, director del

Museu de Badalona; el Sr. Josep Santesmases, president de

la CCEPC i vicepresident segon de l'IRM i el Sr. Xavier

Tudela, de l'organització de la Capital de la Cultura

Catalana

Entrada a la carpa. Fons CCEPC

Inauguració de la fira.  Fons CCEPC

Interiors de la carpa.  Fons CCEPC
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Conferències i taula rodona
El dissabte, 22 maig, al Cor de Marina, es van realitzar

diferents presentacions i taules rodones i es van lliurar els

Premis RECERCAT. La primera de les activitats va ser la

conversa “Jaume Vicens Vives: Renovació historiogràfica i

espai local, amb motiu del centenari del seu naixement”, a

càrrec de Josep M. Muñoz, director de la revista , i

conduïda per Narcís Figueras, professor de la UOC,

vicepresident de la CCEPC i membre del patronat de l'IRM.

L'objectiu era contribuir als actes commemoratius de l'Any

Vicens Vives recordant diferents vessants de la seva

trajectòria i plantejant el seu interès per l'espai local.

Posteriorment, va tenir lloc la taula rodona “Estudis locals i

valorització del territori: de la recerca al projecte”. Hi van intervenir: el Sr. Eliseu Carbonell, de

l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural; el Sr. Alfred Mauri, president de l'Associació

d'Amics del Castell de Gelida, i el Sr. Pau Rausell, professor de la Universitat de València. La persona

encarregada de moderar la taula va ser l'antropòloga vinculada a Amics de l'Ebre Eva Castellanos.

Ambdues activitats vam comptar amb un elevat nombre de públic que va participar intensament en els

debats que s'hi van generar.

L'Avenç

Exposicions
Així mateix, durant les jornades també es van poder visitar

a les dependències del Club Natació Badalona les

exposicions “La Setmana Tràgica als barris de Barcelona:

motius i fets”, organitzada pels Grups de Recerca Local de

Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Drets

Civils i Institut de Cultura, la Coordinadora de Centres

d'Estudis de Parla Catalana, Biblioteques de Barcelona,

Catalunya Ràdio i l'Institut Ramon Muntaner; “Els nens

refugiats a Figueres”, exposició realitzada per Rosa M. Moret

amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i

el Museu Memorial de l'Exili i amb el suport de l'Ajuntament

de Figueres, i “Esbart Català de Dansaires. Cent Anys

d'Història 1908-2008”, realitzada per l'Esbart Català de

Dansaires.

Taula rodona. Fons IRM

Exposició. Fons IRM
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Nou espai audiovisual
Enguany, el Recercat va comptar amb nou

espai dins de la carpa: una sala per a la

promoció d'audiovisuals realitzats per

centres i instituts d'estudis locals i comarcals.

En total s'hi van poder visualitzar fragments

de vint-i-dos treballs de procedència i

temàtica variada, dels quals es van realitzar

tres projeccions. L'experiència ha estat

valorada positivament per part dels

participants i serà un element a incorporar en

les properes edicions.

Audiovisuals. Fons IRM

A dos quarts de dues de la tarda, i en el mateix espai de la presentació i la taula rodona, es va

procedir al lliurament dels premis Recercat 2010. Enguany, el centre d'estudis guardonat va ser el Grup

d'Estudis Sitgetans, mentre que el premi de reconeixement a la persona vinculada als centres d'estudis

va recaure en la Sra. Mercè Renom Pulit i en el Sr. Joan J. Busqueta Riu, tots dos d'una brillant

carrera acadèmica i amb una destacada trajectòria dins del món dels centres d'estudis. El guardó que es

va lliurar als guanyadors, en aquesta ocasió, va consistir en sengles pintures de l'artista local Tomàs

Martínez Suñol. L'acte va ser conduït per la periodista deTV3 Mertixell Ortiz.

Us animem a que comenceu a preparar les vostres candidatures per al 2011; de ben segur que hi ha

entitats i persones que mereixen ser reconegudes per la seva trajectòria, impuls, constància, etc.

ex aequo

Premis Recercat 2010

Acte de lliurament dels Premis Recercat 2010. Fons CCEPC

2010



Activitats complementàries
Com a activitats complementàries es van programar

diferents visites al patrimoni de la ciutat de Badalona.

Dissabte a la tarda, els participants van poder visitar

diferents elements del patrimoni romà de Baetulo i

diumenge al matí es van programar dues sortides: una per

conèixer la fàbrica de l'Anís del Mono i una altra al

monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Volem agrair tant al

Museu de Badalona com al Centre d'Estudis del Besòs-

Canyet, responsable de la visita a Sant Jeroni, la seva

col·laboració en l'organització d'aquestes visites.

Us hi esperem!

memòria anual
2009  2010 11.

Visita a la fàbrica de l'Anis del Mono. Fons CCEPC

Agraïments
Des de l'IRM volem agrair a l'Ajuntament i al Museu de Badalona que hagin participat en

l'organització; al Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, al Centre d'Estudis Montjuïc, al CERHISEC. Centre

de Recerca Històrica del Poble-sec, a l'Esbart Català de Dansaires, al Taller d'Història de Gràcia, al

Taller d'Història del Clot – Camp de l'Arpa, a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i,

especialment, al Centre d'Estudis del Besòs – Canyet i a l'Associació Sant Jordi. Festa Medieval de

Badalona la seva col·laboració, i el suport de Badalona Comunicació, Catalunya Ràdio, Cor de

Marina, Grup la Pau, El Punt, la Fundació Josep Irla, la Fundació Nous Horitzons, Diputació de

Barcelona, Presència, l'Organització Capital de la Cultura Catalana iTelemasos.

També volem agrair la implicació dels diferents centres d'estudis participants i de les persones que

hi van assistir.

El 2011, el Recercat es trasllada a Escaldes-Engodany (Andorra) els dies 14 i 15 de maig. Ja ho

podeu anotar en les vostres agendes. Us n'anirem informant.

Aprofitem per recordar-vos que podeu consultar la informació relacionada amb les anteriors

edicions del Recercat i els vídeos a la nostra pàgina web www.irmu.org.
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Centres assistents al Recercat 2010:
Agrupació Borrianenca de Cultura

Amics de Besalú i el seu Comtat

Amics de la SeuVella

Amics del Bisbe Deig

Amics del Castell de Gelida

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Arxiu deTradicions de l'Alguer

Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris

ASINDA (Associació per a la Integració de
Dades i Buidatges de Genealogia i Ciències
Afins)

Associació CulturalArtur Bladé i Desumvila

Associació Cultural d'Arnes La Bresca

Associació Cultural del Matarranya

Associació Cultural del Montserrat

Associació Cultural Festa Medieval Sant Jordi de
Badalona

Associació Cultural Lo Llaüt

Associació d'Història Rural de les Comarques
Gironines

Ateneu Popular de Calonge

Aula d'Artesanies,Tradicions i Ecologia

Centre d'EstudisArgentonins

Centre d'Estudis Rubinencs

CCEPC

CEICAlfons elVell

CEITTE (Centre d'Estudis de la Indumentària
Tradicional de lesTerres de l'Ebre)

Centre Cultural Català delVallespir

Centre d'EstudisAlcoverencs

Centre d'Estudis del Besòs-Canyet

Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Centre d'Estudis d'Altafulla

Centre d'Estudis d'Ulldecona

Centre d'Estudis de Montjuïc

Centre d'Estudis de l'Hospitalet

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

Centre d'Estudis del Gaià

Centre d'Estudis del Priorat

Centre d'Estudis Històrics de Calella

Centre d'Estudis Històrics deTerrassa

Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Centre d'Estudis Lo Lliscó

Centre d'Estudis Locals d'Alaior

Centre d'Estudis Molletans

Centre d'Estudis Ribagorçans

Centre d'Estudis Sant Cebrià

Centre d'Estudis Selvatans

Centre d'Estudis Seniencs

Centre d'Estudis Sinibald de Mas

Centre d'EstudisTrobadorescos

Centre d'EstudisVilassarencs

Centre Miró de Mont-roig del Camp

Centre Picasso d'Orta.

Centre de Recerca Històrica del Poble-sec -
CERHISEC

Ecomuseu dels Ports

Esbart Català de Dansaires

Federació d'Organitzacions per la Llengua
Catalana (FOLC)

Fundació Bosch i Cardellach

Fundació el Solà

Fundació Roca i Galès

Grup Cultural Llicorella

Grup d'Estudis d'Esplugues

Grup d'Estudis Històrics i Culturals (GEHIC)

Grup d'Estudis Sitgetans

Grup de Catalogació “LosTaulons”

Grup de Recerca de Cervelló

Grup de Recerques de lesTerres de Ponent

Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de
Riudebitlles

Institut d'Estudis Baleàrics

Institut Català d'Antropologia

Institut d'Estudis Comarcals de la MarinaAlta

Institut d'Estudis Eivissencs

Institut d'Estudis Empordanesos

Institut d'Estudis Ilerdencs

Institut d'Estudis Penedesencs

Institut d'EstudisVallencs

Institut Menorquí d'Estudis

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya
IPEC

Mirmanda

Museu Marítim de Barcelona

No Jubilem la Memòria

SocietatAndorrana de Ciències

Taller d'Història de Gràcia

Taller d'Història del Clot-Camp de l'Arpa

Institut d'EstudisAranesi

2010

Podeu trobar informació sobre aquestes entitats a: www.irmu.org
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4. VI Edició Espai Despuig

El dia 7 de novembre de 2009 va tenir lloc a Sitges la VI Edició de l'Espai

Despuig, amb el títol d'Estudis Locals i Educació. L'entitat amfitriona va ser el

Grup d'Estudis Sitgetans. En aquesta edició hi van participar el Sr. Joan

Santacana, professor titular de Didàctica de les ciències socials de la UB i

investigador principal del grup de recerca DIDPATRI; el Sr. Antoni Gavaldà,

professor de l'àrea de Didàctica de les ciències socials de la URV i la Sra. Vinyet

Panyella, escriptora i presidenta del Grup d'Estudis Sitgetans, mentre que la responsable de moderar la

taula va ser la Sra. Victòria Almuni, presidenta del Centre d'Estudis Seniencs. En la taula rodona van

sortir temes molt interessants, com per exemple la importància de portar la recerca local a l'aula, ja que

serveix per donar valor al patrimoni i a l'entorn immediat dels estudiants; la necessitat que els

professors incentivin el coneixement local; la importància de buscar vies de col·laboració entre

l'escola, l'institut i els centres d'estudis locals o comarcals a través de diferents projectes i la necessitat

que els centres d'estudis ofereixin als centres educatius eines adaptades als diferents nivells de

l'ensenyament.

El mateix dia es va presentar la publicació de la cinquena edició de l'Espai

Despuig, corresponent a l'any 2008 i amb el títol

, que posteriorment va ser

enviada a tots els centres i instituts d'estudis. Els continguts d'aquesta publicació

també es poden consultar a text complet a www.irmu.org, juntament amb els de les

anteriors edicions de l'Espai Despuig.

El 2010 no hi haurà una nova edició de l'Espai Despuig ja que el patronat de l'IRM

ha decidit convertir aquesta activitat en biennal, intercalant-lo amb la publicació.

D'aquesta manera, a finals del 2010 està previst que aparegui la publicació

corresponent a la taula rodona celebrada a Sitges amb el títol Estudis Locals i

Educació.

Set realitats administratives: Visió

global de a cultura catalana des de la diversitat territorial

ESPAI
DESPUIG

VI EDICIÓ

Membres de la taula rodona de la VI edició de l'Espai Despuig. Fons IRM Espai Despuig 2009 celebrat a Sitges. Fons IRM

Portada de la publicació
corresponent a la V edició

de l'Espai Despuig



El portal de l 'Institut Ramon Muntaner

(http://www.irmu.org), des dels inicis de la seva

constitució, ha estat un dels nostres projectes principals, ja

que és una eina fonamental per a la projecció no només de

tota l'activitat de l'IRM, sinó també de la tasca ingent dels

centres d'estudis locals i comarcals dels territoris de parla

catalana. Aquests centres valoren molt positivament la

difusió que se'n fa de les seves activitats, publicacions,

etc., per la qual cosa cada vegada més centres i entitats de recerca disposen d'una fitxa pròpia al nostre

portal, fins arribar als 243 centres que hi apareixen actualment.

Aquest augment progressiu de centres adherits al portal de l'Institut Ramon Muntaner ha fet que,

conseqüentment, també hagi augmentat el número de publicacions de centres d'estudis ressenyades al

portal. D'aquesta manera, actualment podem trobar-hi 126 capçaleres de revistes, 1052 monografies i

392 altres publicacions.

De fet, algunes de les millores que s'han realitzat durant aquest últim any han tingut com a objectiu

donar més difusió a aquestes publicacions. Una d'aquestes millores ha consistit en la creació d'un

apartat de novetats bibliogràfiques, que apareix al menú dret de la pàgina d'inici del portal, en què s'hi

poden trobar les publicacions dels centres d'estudis que s'han editat recentment. L'altra millora està

relacionada amb el projecte de venda de llibres de centres d'estudis a través d'Internet: també a la

pàgina d'inici, en aquest cas al marge esquerre, hi ha un bàner que enllaça amb els webs respectius de la

Llibreria Ona (http://www.llibreriaona.com) i del grup independent de llibreries Bestiari

(http://www.bestiari.net), en els quals hi ha un apartat de venda de llibres de centres d'estudis per

Internet. A banda d'aquest bàner, a les fitxes de les monografies que es venen en aquests portals també

es pot trobar un enllaç directe a les pàgines concretes de la monografia que es vulgui comprar.

Un altre dels objectius del portal de l'Institut Ramon Muntaner és facilitar la feina als centres

d'estudis, mitjançant eines que puguin ser útils a l'hora de realitzar la seva tasca. Per aquest motiu, hem

creat una subweb, que es pot trobar al menú dret de la pàgina d'inici del portal, en què s'hi poden trobar

enllaços a diferents webs de recursos lingüístics. Aquesta subweb ve a complementar l'apartat de

serveis que es va crear l'any passat, en el qual enguany també s'hi ha afegit una sèrie de documentació

relacionada amb CEDRO, per a aquells centres i investigadors que estiguin interessats en adherir-s'hi.

Amb la finalitat de facilitar també el procés d'inscripció a les nombroses activitats en què participa

l'Institut Ramon Muntaner, s'han començat a utilitzar diferents subwebs del portal de l'IRM com a

formularis d'inscripció en línia d'aquestes activitats. D'aquesta manera, les persones que han assistit a

activitats com la Jornada Eines d'Investigació Locals, el congrés dedicat al IV Centenari de l'Expulsió

dels Moriscos, el Congrés de Cultura Popular i Tradicional de les Terres de l'Ebre i la II Jornada de

l'Institut Ramon Muntaner s'hi han pogut inscriure telemàticament, d'una manera molt més ràpida i

segura.
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El portal



Per finalitzar, també cal destacar el paper de les subwebs del portal com a eines de difusió dels

projectes en què col·labora l'IRM.Aquest últim any cal destacar la subweb del centenari de la Setmana

Tràgica, en què s'hi pot trobar informació de totes les activitats que es van celebrar en motiu d'aquesta

efemèride (conferències, itineraris, exposició, etc.). A més, actualment també estem treballant en una

subweb dedicada al projecte sobre el món agrari a les terres de parla catalana.

Dintre d'aquestes subwebs, també hi podem afegir les webs dels centres d'estudis que s'han creat en

el servidor de l'Institut Ramon Muntaner. Aquest és un dels serveis que l'IRM ofereix als centres

d'estudis des del seu inici i actualment ja són nou els centres que tenen una web al nostre servidor.

Aquest últim any, ha estat el Centre d'Estudis Cubellencs el que té una pàgina pròpia gràcies a aquest

servei. A més, el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa també s'ha posat en contacte amb nosaltres per

aquesta qüestió, i esperem que a finals de 2010 la seva nova web ja estigui enllestida. Recordem que els

centres que estiguin interessats en aquest servei només cal que es posin en contacte amb nosaltres..

memòria anual 15.2009  2010

www.irmu.org

Digitalització de publicacions / RACO

Com era de preveure, el nombre de revistes que aixopluga

l'Institut Ramon Muntaner a RACO www.raco.cat  cada cop

va en augment.

Després d'alguna reticència inicial, per part d'alguns centres,

a l'hora de penjar el text complet dels seus articles, aquesta ha

estat desbancada per la il·lusió de veure com d'aquesta manera les recerques reflectides en les seves

revistes arriben molt més lluny i a molta més gent.

En aquest moment, juliol de 2010, tenim penjades a RACO i s'hi poden consultar a text complet

vint-i-nou revistes de centres d'estudis: les vint-i-vuit publicades ja a la revista-memòria anterior més

la revista de l'Associació Cultural Centelles i Riusech, publicada al mes de febrer.Cabdells

www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

El portal actiu dels centres d'estudis
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Ala intranet estem treballant amb:

- per una banda, les revistes digitalitzades gràcies a l'ajut que ens va concedir RACO a la

convocatòria d'ajuts per a la digitalització 2009. Aquestes revistes són , del Museu

Comarcal de l'Urgell; , de l'Espai de Recerca de Molins de Rei, i , de l'Àmbit

de Recerques del Berguedà.

- per altra, les revistes digitalitzades amb pressupost de l'IRM, que són: alguns números que

faltaven de del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat;

, del Centre d'Estudis Vilassarencs i , dels Amics de l'Art

de la Plana d'Urgell.

Possiblement, quan llegiu aquest article, aquestes revistes ja estaran publicades i a finals del

2010 arribarem a tenir penjades . A més, cal recordar que

també està pendent d'incorporació tota la col·lecció de , que esperem que

estigui disponible ben aviat..

Aquest any 2010, al mes d'abril, RACO, va obrir una nova convocatòria d'ajuts per a la

digitalització retrospectiva de revistes a incorporar en el repositori de Revistes Catalanes amb

Accés Obert (RACO) i, després de contactar amb tots els centres per veure qui volia entrar en el

projecte, vam fer la sol·licitud. Al juliol ens van fer arribar la resolució, segons la qual ens han

concedit un ajut per digitalitzar aquestes revistes:

Centre d'Estudis Canetencs

Una part que faltava del 2009). Àmbit de Recerques del Berguedà

Centre d'EstudisAlcoverencs

Centre d'Estudis de l'Hospitalet

Centre de Recerques i Estudis Mogoda

Associació Cultural Baixa Segarra

Centre d'Estudis d'Altafulla

Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

(Una part que faltava). Centre d'Estudis del Bages

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà

Centre d'Estudis de la TerraAlta

(3 números que faltaven). Institut d'Estudis eivissencs

Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès

Urtx

L'Espai L'Erol

Materials del Baix Llobregat

Singladures Quaderns del Pregoner

Plecs d'Història Local

El Sot de l'Aubó.

L'Erol

Butlletí del Centre d'EstudisAlcoverencs.

Quaderns d'estudi.

L'Ordit.

Recull.

EstudisAltafullencs.

Finestrelles.

Dovella

Miscel·lània del CERE.

Reboll.

Butlletí del CETA.

Eivissa

Annals.

trenta-cinc revistes a text complet

(
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Això implica que a mitjans del 2011 ja seran quaranta-sis les revistes de centres d'estudis i

entitats de recerca les que hi haurà penjades a RACO, només tenint en compte aquestes i sense

comptar amb les que els propis centres ens envien alguna vegada ja digitalitzades per part

seva.

Per acabar, volem comentar-vos que, com tots sabeu, a l'última revista-memòria us vam

presentar un quadre amb les consultes i les descàrregues de les revistes i si ara mireu a les

estadístiques de cada revista veureu que no coincideixen. A continuació us posem el text tal i

com ens va arribar de RACO per tal que pugueu entendre aquests canvis en les dades:

Estadístiques de consulta per article

======================================

Les estadístiques de consulta de cada article també han millorat, ja que s'han normalitzat

les dades. Fins ara es feien servir les estadístiques que ofereix per defecte el programari amb

què funciona RACO, OJS, però tenien mancances, com el fet de no permetre el filtre

d'accessos fraudulents. A partir d'ara, com en la resta d'estadístiques, es realitza un filtratge i

els accessos automàtics de robots no es comptabilitzen com a consultes. També s'exclouen els

accessos fraudulents (molts des d'una mateixa IP) i els realitzats des d'adreces del CBUC i del

CESCA (normalment són tasques de manteniment). Cal destacar que es considera com a

consulta a un article un accés al seu resum, o bé la descàrrega del text complet quan aquesta no

es fa a través de la seva pròpia pàgina de resum.

Recordeu que aquestes estadístiques es poden consultar dins de la pàgina de "Més

informació" de cada article en l'opció "Estadístiques".

=======================================

A aquells centres que ens heu enviat els pdf de la vostra revista i encara no els hem penjat,

us demanem disculpes però ja veieu que la demanda d'inclusió de les revistes a RACO va

augmentant i que quan es tracta d'ajuts, com tots sabeu, s'han de complir uns terminis.

No penseu que ens oblidem de vosaltres, sinó que les tasques a realitzar són moltes i

variades i hem d'intentar arribar a tot arreu.

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració.
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La solució a la problemàtica de la distribució i venda de

les publicacions dels centres i instituts d'estudis locals i

comarcals ha estat sempre entre els nostres objectius i, tot i que

s'havia abordat recurrentment, resultava difícil trobar la via

més idònia: calia poder disposar d'un espai on centralitzar les

publicacions, cercar un sistema de distribució i uns portals de

venda a Internet que ens oferissin la possibilitat d'arribar a un

públic ampli. Un contacte amb els responsables d'Arc de Berà

ens va obrir aquesta via, ja que ens oferien espai a través

d'Arclogi, distribució a través d'Arc de Berà i comercialització

a través de la pàgina web d'ONA. Més tard, també van

contactar amb l'Institut un grup de llibreries independents,

agrupades sota el nom de Bestiari, que obrien un portal de

venda de publicacions a Internet i que estaven interessades en

poder oferir les publicacions dels centres. Es va poder arribar a

un acord amb ells gràcies a què s'havia resolt prèviament el

tema de magatzem i distribució.

Tot i disposar dels elements bàsics, va caldre un esforç

inicial molt important d'estructuració del projecte, ja que en

una primera fase calia buscar un programa informàtic de gestió

i fer el buidatge de tota la informació, centralitzar la recollida

de publicacions procedents de totes aquelles entitats

interessades en participar en el projecte i preparar el material, en el format que se'ns sol·licitava,

per poder-lo enviar al magatzem. Entre els mesos de novembre i desembre es van poder donar tots

aquests passos gràcies a la implicació i l'esforç del personal de l'Institut i a la col·laboració dels

centres.

D'aquesta manera, entre gener i febrer de 2010 es van incorporar els títols disponibles als

dos portals de venda. En els mesos següents no s'han produït moltes vendes però cal treballar en la

difusió i anar incrementant el fons amb noves publicacions. Podem dir que hem posat la base i que

ara caldrà anar treballant per tal que realment aconseguim comercialitzar amb normalitat les

publicacions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals.

Venda de publicacions a Internet

Portals de venda de les publicacions
dels centres d'estudis:

www.bestiari.net
www.llibreriaona.com

Gran Via de les Corts Catalanes 654
Telèfon i fax 93 318 19 79

08010 Barcelona

Preparació dels materials per a ser enviats
al magatzem logístic. Fons IRM.
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Des de l'Institut Ramon Muntaner creiem que la difusió de les activitats dels centres d'estudis és de gran
importància tant per donar-les a conèixer com per posar-les en valor. D'aquesta manera, des de l'IRM
estem treballant amb diferents eines que aprofiten les noves tecnologies per tal de fer difusió d'aquestes
activitats.

En primer lloc, cal destacar l'agenda setmanal dels centres d'estudis, que no només s'envia
setmanalment per correu electrònic a tots els contactes de l'Institut Ramon Muntaner, sinó que també es
pot consultar al portal de l'Institut Ramon Muntaner. A més d'aquesta agenda setmanal, també fem
difusió, mensualment, de les activitats i publicacions dels centres d'estudis a través de l' ,
butlletí informatiu que realitzem conjuntament amb la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla
Catalana.

Com hem comentat abans, aquestes eines de difusió s'envien per correu electrònic al nostre
. Per tal d'augmentar el número de contactes d'aquest , enguany hem creat un formulari

d'inscripció al portal de l'IRM en què qualsevol persona que estigui interessada en rebre per correu
electrònic tota la informació de l'Institut Ramon Muntaner i dels centres d'estudis s'hi podrà subscriure
telemàticament.

Tot i amb això, cal que tota la informació d'activitats, publicacions, projectes, etc. de l'IRM i dels
centres d'estudis tingui la major difusió possible, per la qual cosa creiem que les xarxes socials poden
comportar un pas més a l'hora de millorar aquesta difusió. D'aquesta manera, també s'ha creat una pàgina
de l'Institut Ramon Muntaner a Facebook, en la qual es va informant de totes les activitats dels centres
d'estudis i també de l'Institut Ramon Muntaner. Us convidem a afegir-la als vostres perfils!

Infocentres

mailing mailing

Eines de difusió: agenda, Infocentres, facebook



Com tots els anys, quan arriba el tercer trimestre ens hem de posar tots, nosaltres des de l’Institut i

vosaltres des dels centres, a pensar quines seran les activitats que hauríem de fer l’any vinent. És en

aquest moment quan des de l’IRM se us demana la vostra col·laboració per tal que ens feu arribar les

dates el més exactes possible de les vostres activitats per posar-nos a confeccionar el calendari, que des

de fa quatre anys us acompanya a sobre de la vostra taula.

Ja sabem que, moltes vegades, és difícil tenir dates exactes a tants mesos vista, però pensem que és

una bona eina per a que tots els centres estiguin al corrent del que fan els altres i també del que farà

l’IRM, tot i que ja us en mantenim informats tot l’any a través dels missatges electrònics i de l’agenda

setmanal.

Aquest any 2010, vam voler dedicar les fotos del calendari a algunes de les activitats fixes i

organitzades des de l’IRM al llarg dels anys de la seva constitució, com són:

El en els seus primers cinc anys: la primera edició, l’any 2005, a Esparreguera amb un

estand per centre; la segona a Amposta, l’any 2006; la tercera a Lleida (2007), amb un canvi de

format en les carpes; la quarta (2008) a Perpinyà, amb un altre canvi de format dels estands,

agrupant els centres per demarcacions territorials: una carpa per a cada demarcació; la cinquena

(2009), a Figueres, amb el canvi que es pot apreciar a la fotografia: una gran carpa que aixopluga

a tots els centres, tot i que en el seu interior estan agrupats per demarcacions territorials.

Através d’aquestes fotografies podem apreciar les transformacions que s’hi van produint al llarg

del temps.

L’ , també en les seves sis edicions i en els diferents llocs on s’ha desenvolupat:

Tortosa (2004); Solsona (2005); Gavà (2006); Vilafranca del Penedès (2007); Garcia (2008) i

Sitges (2009).

, celebrada el novembre del 2008 a Móra la Nova i que es durà a terme cada

dos anys.

Recercat

Espai Despuig

I Jornada de l’IRM

Us animem a que continueu participant en les següent edicions del calendari.
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7. Projectes coorganitzats
o amb el suport de l'IRM

7.1. Projectes

Plecs d'Història Local

El món agrari a les terres de parla catalana

En aquest darrer any, els , suplement de la revista

publicat per l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres

d'Estudis de Parla Catalana, s'ha consolidat com un referent dintre del món de la

historiografia local en els territoris de parla catalana.

Els quatre números que s'han editat entre els mesos de juliol de 2009 i 2010 s'han

dedicat a temes d'història local de molta actualitat. D'aquesta manera, el número 134,

publicat els mesos de juliol i agost de 2009, es va dedicar a la Setmana Tràgica als

barris de Barcelona, fent coincidir aquest monogràfic amb el centenari d'aquest fet. El

número 135 també va aprofitar el 350è. aniversari del Tractat dels Pirineus per

dedicar el seu monogràfic a aquesta efemèride, mentre que els números 136 i 137 es

van dedicar, respectivament, a la història de la ciència i dels professionals de la salut

en el món rural als territoris de parla catalana.

Cal destacar la col·laboració en aquests números dels de

professionals tan solvents com Margarida Casacuberta, Òscar Jané i Joaquim M.

Puigvert, entre d'altres.

Us recordem que, si esteu interessats en consultar tots els números dels

, els podeu trobar a text complet en pdf al web següent:

.

El projecte ,

impulsat per la

, l' i la ,

pretén facilitar a la societat un coneixement històric del sector agrari

des de finals del segle XIX fins a l'actualitat.

El projecte s'estructura en dues fases:

: creació d'un banc d'imatges a

partir de la recollida de fotografies procedents de particulars,

Plecs d'Història Local

L'Avenç

Plecs d'Història Local

Plecs

d'Història Local

http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/

«El món agrari a les terres de parla catalana»

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla

Catalana Institut Ramon Muntaner Fundació del Món Rural

1a.- Darrer trimestre de 2009

21.memòria anual
2009  2010
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centres d'estudis, entitats públiques, etc. que es podrà consultar i que s'allotjarà al repositori

Memòria Digital de Catalunya - .

: recollida de material per al banc d'imatges, incorporació d'aquest material a Memòria

Digital de Catalunya i realització d'una exposició a partir d'una selecció de les imatges recollides.

Aquesta exposició s'inaugurarà el 2011 i serà itinerant.

Per a la recollida de les fotografies, les tres entitats es van repartir el territori: la CCEPC es va

centrar en les àrees de Barcelona, Girona, Illes Balears i Catalunya Nord; l'IRM es va centrar en les

zones de Tarragona, Terres de l'Ebre, País Valencià i l'Alguer i la FMR es va encarregar de Lleida, la

Franja i Andorra. Es van convocar unes beques amb l'objectiu de poder realitzar la recollida de

fotografies en el territori. En total, en aquesta primera fase, s'han localitzat i documentat unes quatre

mil fotografies de particulars, entitats privades i organismes oficials.

Paral·lelament s'ha estat treballant per a preparar el banc d'imatges de la Memòria Digital de

Catalunya per a incorporar-hi totes les fotografies del fons. Serà en la segona meitat del 2010 quan es

començarà a treballar en l'estructura, disseny i continguts de l'exposició.

El mes de març de 2009 es va signar un conveni amb la Fundació Carulla- Museu de la Vida Rural,

que participarà en el projecte com a col·laborador, tant aportant-hi fotografies del seu fons com a través

d'una aportació econòmica.

El 2009 es commemorava el centenari de la Setmana Tràgica, un episodi històric que engloba els
diferents esdeveniments que van tenir lloc a Barcelona i a diferents localitats de Catalunya entre el 25
de juliol i el 2 d'agost de 1909, com a conseqüència de la mobilització de reservistes per al seu
enviament a la zona de Melilla, on des del 9 de juliol s'havia iniciat la guerra.

Amb motiu d'aquesta commemoració, els centres d'estudis i

d'altres entitats culturals dels diferents districtes de la ciutat de

Barcelona van decidir organitzar tota una sèrie d'actes de manera

coordinada: una exposició, diferents itineraris, un cicle de

conferències i una publicació, per tal d'estudiar i difondre els fets

que van tenir lloc a Barcelona i que van tenir una gran repercussió

per al conjunt de la ciutadania, des del rigor científic, però també

des de la proximitat.

Amb l'objectiu de coordinar les diferents activitats i projectes

que van tenir lloc al llarg del 2009 i del 2010 es va crear una

comissió, amb representació de membres de diferents entitats i

també amb representants de la Coordinadora de Centres d'Estudis

http://mdc.cbuc.cat

2a.- 2010

Centenari de la Setmana Tràgica

Inauguració de l'exposició. Fons CCEPC



de Parla Catalana i de l'Institut Ramon Muntaner, que

han estat els encarregats de donar suport logístic i, en

algunes activitats concretes, també econòmic, i

diferents subcomissions en funció dels projectes. El

projecte ha comptat també amb el suport de l'Àrea de

Drets Civils i l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de

Barcelona.

El resultat del projecte entre els mesos de juliol de

2009 i 2010 ha estat tot un conjunt d'activitats

presentades en una programació conjunta que han tingut lloc als diferents barris de Barcelona. Podem

dir que s'han realitzat més d'una cinquantena d'actes en diferents espais de la ciutat de Barcelona.

El cicle d'activitats va començar el 6 de juliol de 2009, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona,

amb un acte inaugural en què es va presentar el programa d'activitats i es va pronunciar la conferència

inaugural que, amb el títol “Barcelona i la Setmana Tràgica”, va anar a càrrec del Sr. Isidre Molas.

Posteriorment van tenir lloc tota una sèrie de conferències, sovint programades el mateix dia de la

inauguració de l'exposició.Aquestes conferències tenien com a objectiu analitzar els fets de la Setmana

Tràgica des de dues vessants: una que tracta els fets des de la perspectiva dels diferents barris i una altra

que estudia els fets en conjunt posant èmfasi en diferents aspectes. Per tractar la vessant més local es

compta amb investigadors vinculats amb els grups de recerca local, mentre que per a l'estudi genèric es

compta amb investigadors com la Sra. Teresa Abelló, el Sr. Pere Gabriel, el Sr. Gabriel Cardona i el Sr.

Joan Bada.

El mes d'octubre s'inaugurà l'exposició conjunta realitzada pels grups de recerca local de Barcelona:

“La Setmana Tràgica als barris de Barcelona. Motius i fets”. L'exposició, comissariada per la Sr. Teresa

Abelló, ha itinerat per diferents espais de la ciutat i per altres municipis de Catalunya. Per la itinerància

dins la ciutat de Barcelona es compta amb la col·laboració de les Biblioteques de Barcelona i d'altres

espais culturals de la ciutat.

Els itineraris també han estat elements importants del projecte i han servit per apropar la població als

espais reals dels fets explicats. La preparació d'aquests

itineraris i el seu èxit de públic ha fet possible que el

projecte no quedi tancat el juliol del 2010. La comissió

organitzadora es proposa crear una eina per a posar

aquestes activitats al servei de les escoles i també de

grups en general. A més a més, s'està procedint a la

recollida dels textos de les conferències per realitzar la

publicació del llibre ,

document que deixarà constància de tot aquest

projecte.

Setmana Tràgica: Motius i fets

Itinerari del Taller d'Història del Clot – Camp de l'Arpa.
Fons Taller d'Història del Clot – Camp de l'Arpa

23.memòria anual
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Reunió per a la constitució de la Comissió Cívica de Patrimoni
de les Terres de l'Ebre. Imatge cedida pel Centre d'Estudis de
la Ribera d'Ebre

Les comissions cíviques de patrimoni

La Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat es va presentar el setembre de 2007. Es tracta
d'un projecte innovador que arranca d'una ponència realitzada pel Sr. Carles Riba, president del Centre
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en el marc d'unes jornades celebrades a Sant Andreu la tardor
de l'any 2006 i on parlava del concepte de “patrimoni difús” i per primera vegada formulava la idea de
la comissió cívica de patrimoni.

Des de la seva creació, l'IRM n'ha fet el seguiment, assistint a la majoria de les reunions, i li ha donat

suport econòmic, ja que si l'existència dels centres d'estudis està molt lligada al coneixement,

protecció, valorització i vindicació del patrimoni, sempre ens ha semblat que les comissions cíviques

poden ser una molt bona eina en aquest sentit, que s'han d'anar adaptant en funció de les característiques

de cada territori, però que poden tenir uns efectes molt positius.

La Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat ha formulat ja un nombre important de

dictàmens vinculats al patrimoni de la seva comarca i també d'alguna població propera, com és el cas de

l'Hospitalet de Llobregat. Els casos que hi han arribat han estat molt diversos, des de la situació dels

elements de patrimoni existents al Canal de la Infanta a la conveniència de mantenir l'estació de Renfe

de Sant Feliu de Llobregat amb motiu del possible soterrament de les vies de tren.

Els trets que caracteritzen la comissió són: la seva independència, la fortalesa del grup de persones

que la integren i que poden abordar els casos des de la interdisciplinarietat i el consens com a màxima

principal a l'hora de formular els dictàmens. La Comissió Cívica de Patrimoni, tot i haver-se trobat en

casos complicats, està guanyant reconeixement i són molts els grups culturals, les persones i, fins i tot,

algun ajuntament que demanen la seva opinió davant de casos d'intervenció respecte el patrimoni.

Com a conseqüència de l'experiència de la CCPBL molts altres territoris s'han interessat pel

projecte. Per aquest motiu, membres de la comissió han participat en diferents fòrums per presentar -lo .

De moment, l'únic territori que ja ha iniciat els tràmits per a crear una nova comissió són les Terres

de l'Ebre. En aquest cas, i donades les característiques del territori, no es tracta d'una comissió comarcal

sinó supracomarcal, ja que inclourà les quatre comarques ebrenques. El centre que ha decidit tirar

endavant la iniciativa ha estat el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, amb la col·laboració del Museu

del Montsià. L'IRM també n'està fent el

seguiment i fa tasques d'assessorament

respecte a aquesta comissió. La comissió

seguirà l'exemple de la del Baix Llobregat, tot i

que ha adaptat el règim de funcionament intern

i altres elements.
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Pla d'Acció Cultural de les Terres de l'Ebre (2010-2020)

L'Oficina de Planificació Estratègica del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya es va plantejar elaborar plans d'acció cultural a mitjà termini en els diversos
territoris de Catalunya. Les Terres de l'Ebre va ser el primer territori on es va elaborar un d'aquests
plans, anomenat Pla d'Acció Cultural de les Terres de l'Ebre (PACTE), recollint a partir del setembre
del 2009 les accions proposades pel diferents actors i institucions culturals per al període 2010-2025.
La redacció del projecte es va encarregar a la URV i es van constituir diverses taules de treball amb tots
els sectors de la cultura.

L'IRM va formar part d'aquestes taules de treball, aportant informació sobre la seva pròpia tasca,

sobre la naturalesa i activitat dels centres d'estudis en la fase de diagnosi del pla i traslladant propostes

relacionades amb l'aportació futura dels centres en el territori, en la segona fase.

El document final es presentarà a Tortosa pel Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació a

principis de setembre i recollirà l'estat de la qüestió del sector cultural a les Terres de l'Ebre i els cinc

grans eixos d'acció cultural per als propers deu anys.

LesAssemblees Intercomarcals d'Estudiosos

Les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos van jugar un paper molt important en favor de la
cultura catalana: van impulsar la creació de molts centres d'estudis i van servir de plataforma per a
molts investigadors. En total se'n van celebrar quaranta-quatre, en diferents poblacions, entre el 1950 i
el 2001 i es van arribar a publicar les actes de moltes d'elles.

L'Institut Ramon Muntaner, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i els

responsables de l'organització de les assemblees han signat un conveni amb l'objectiu de traspassar la

gestió de les assemblees a la CCEPC i a l'IRM, per afavorir el seu estudi i per donar a conèixer a través

d'Internet els continguts de les que es van celebrar.

Un dels promotors de les Assemblees, de les quals va ser secretari durant molts anys, va ser el Sr.

Josep M. Domènech i Fargas, que, arrel del seu interès per la recerca local i comarcal, va crear una

important biblioteca que en aquests moments es troba dipositada a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Amb motiu de la cessió d'aquest fons, la CCEPC, l'ICC i l'IRM han signat un conveni per a la

investigació centrada en l'anàlisi de temes vinculats amb els estudis i les entitats de recerca locals i

comarcals. El premi tindrà el nom de Josep M. Domènech i Fargas i en la seva primera edició proposa

l'estudi de les mateixes assemblees.



26.
I

R

M

N S T I T U T

A M O N

U N TA N E R

Paisatge i formes de vida a través de la literatura

Es tracta d'un projecte de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon
Muntaner, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.

En aquest període, el projecte s'ha centrat en la creació de grups de treball en diferents àmbits

territorials partint de les entitats de recerca local i comarcal i comptant amb la participació de persones

interessades en aquest camp d'estudi (professors, estudiants, etc.). S'han realitzat reunions dels

coordinadors del projecte amb els impulsors i possibles coordinadors dels diferents grups territorials

amb l'objectiu de definir el projecte sobre la base de la seva experiència anterior i tenint molt present

l'horitzó final.

En aquestes reunions s'ha evidenciat la necessitat de disposar d'una eina que permeti recollir

informació entorn als autors, les obres, els recursos i el patrimoni literari dins l'àmbit local i comarcal.

S'estan estudiant diferents bases de dades i s'utilitzen com a referència les fitxes de la ILC.

La necessitat de crear una eina que sigui d'utilitat a tots els grups i que respongui als seus objectius

fa que aquesta part del projecte sigui una de les més complexes.

7.2. Activitats

El Congrés Centres d'Estudis, Universitats i Administracions

El Congrés Centres d'Estudis, Universitats i

Administracions, organitzat per la Coordinadora de Centres

d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner,

l'Institut d'Estudis Ilerdencs i la Xarxa d'Universitats Joan

Lluís Vives, va tenir lloc els dies 27 i 28 de novembre de

2009 a la seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida. La

recerca, el desenvolupament local i la seva projecció i

incidència social van ser els tres eixos que estructuraren el

congrés, que va aplegar representants dels diversos agents

vinculats a aquests tres àmbits. El congrés va comptar amb el

suport i la participació d'altres agents de l'àmbit local, com

ara l'Associació Catalana de Municipis i Comarques la,
Inauguració del Congrés. Fons IRM
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Federació de Municipis de Catalunya i les quatre diputacions

de Catalunya i també de representants de la Direcció General

de Recerca de la Generalitat de Catalunya, de la Secretaria de

Cultura del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

de la Generalitat de Catalunya i de diverses institucions i

entitats dels territoris de parla catalana, àmbit territorial que

abraçà el congrés.

L'objectiu del congrés era posar en contacte tres sectors

que actuen cada vegada més com a vasos comunicants i

establir-hi possibles vies de col·laboració.

De les conclusions resultat dels debats generats durant el

congrés destaquem, per àmbits:

La necessitat d'institucionalitzar un treball conjunt entre centres d'estudis i universitats i que la

relació que s'estableixi sigui des de la igualtat i el respecte.

La importància de trobar fórmules per avaluar la tasca dels professors universitaris en el si dels

centres i instituts d'estudis per tal d'incentivar la col·laboració.

Que cal trobar canals àgils de comunicació per tal que els estudiants puguin centrar les seves

investigacions en l'àmbit local i comarcal aprofitant els molts premis i beques que es promouen des

del món local.

Altres temes tractats: possibilitat de publicacions conjuntes (centres d'estudis – universitat); que

representants dels centres d'estudis formin part dels consells socials de les universitats; redefinir

les bequesACOM per a fer-les més accessibles als centres d'estudis, així com els cursos d'estiu; no

oblidar el treball amb els instituts de secundària i la col·laboració amb els treballs de recerca de

batxillerat.

Es va evidenciar que la realitat dels centres i les seves relacions amb les administracions són molt

diverses i que és importat definir els papers de cadascú i també els àmbits de relació des de la

confiança, la generositat i la complicitat.

En relació als temes de patrimoni, que acostumen a generar conflictes, cal establir paràmetres

objectius.

Caldria reconèixer l'important paper dels centres com a tercer sector, ja que poden rebre encàrrecs

des de l'administració en matèria cultural i poden donar contingut a determinats equipaments.

També cal tenir present que els centres poden ser generadors de riquesa i d'autoestima i que la

col·laboració entre els tècnics de cultura locals i comarcals i els centres pot ser molt profitosa per al

territori.

Àmbit 1: Recerca

Àmbit 2 : Desenvolupament local

Ponència de l'àmbit 1 a càrrec de
Joaquim M. Puigvert. Fons IRM
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Àmbit 3: Projecció i incidència social

Es va apuntar la idea de crear una revista d'estudis locals dels territoris de parla catalana.

Es va insistir en la necessitat que els centres han d'aprendre a comunicar i a definir els públics als

quals es volen adreçar per a ser més efectius.

Cal establir col·laboracions amb els periodistes dels mitjans locals.

Hem de ser conscients que ens trobem amb un mercat saturat i que hi ha una part important de la

recerca local que no té interès per a un públic global.

Caldria crear un espai cultural comú de la cultura catalana.

L'objectiu és que aquestes conclusions es facin públiques i que serveixin per a iniciar contactes per

a treballar en moltes de les línies de col·laboració que hi apareixen apuntades.

Transpirinencs 2009

El VI Col·loqui d'Estudis Transpirinencs es va realitzar del 2 al 4 d'octubre de

2009 al Santuari de Núria (el Ripollès) i va estar 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. Va comptar amb la col·laboració de la

Societat Andorrana de Ciències, l'Institut d'Estudis Aranesi i l'Ajuntament de

Queralbs.

La jornada, amb el títol “Els Pirineus: frontera i connexió?”, es va estructurar

en una conferència inaugural i dos àmbits de treball sobre història, política i

economia i les relacions culturals transfrontereres, amb ponències de Patrici

Pojada, Modest Fluvià i Albert Moncusí i es va finalitzar amb una taula rodona

sobre el present i el futur dels Pirineus, moderada per Antoni Llagostera i que

comptà amb la participació d'Antoni Pol,Tünde Mikes i Martina Camiade.

La presentació del llibre

, d'Oscar Jané; el recital poètic de Dolors

Vilaplana i de la resta d'assistents i les visites a la vila de Queralbs, a càrrec de Francesc Coll,

completaren les activitats d'un intens cap de setmana.

Actualment s'està enllestint la recopilació de les diferents ponències i comunicacions d'aquesta

edició del col·loqui, que es recolliran en el número 6 de la revista , editada pel Centre d'Estudis

Comarcals del Ripollès amb el suport del Patronat Francesc Eiximenis i de l'Institut Ramon Muntaner, i

que està previst que surti a la llum a finals de 2010.

La identitat de la frontera pirinenca: Efectes socials i polítics al nord de

Catalunya des de la creació de Montlluís (1677-1698)

Ibix
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Per altra banda, ja s'ha començat a organitzar el VII Col·loqui, que es realitzarà a Vielha (la Val

d'Aran) i que tindrà lloc el cap de setmana del 30 de setembre al 2 d' octubre de 2011.

Inauguració del VI Col·loqui. Fons IRM Visita a Queralbs. Fons IRM

VII Fira Llibre Ebrenc

L'Institut Ramon Muntaner forma part de la comissió organitzadora de la Fira del Llibre Ebrenc des

de la seva creació, juntament amb el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de Móra

d'Ebre.

La fira 2010 va tenir lloc els dies 5 i 6 de juny i la gran novetat va ser l'obertura de l'espai de venda de

publicacions el dissabte a la tarda.

Sempre hem estat l'aparador dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals a la fira, però des de

l'any 2009, a més a més, també som l'espai de venda de les seves publicacions. Si bé fins ara ens

centràvem principalment en la promoció de les publicacions culturals ebrenques, tant monografies

com revistes, enguany s'han pogut trobar en el nostre estand les publicacions de les entitats de tota la

demarcació de Tarragona. Ens estem plantejant de cara a la propera edició que l'estand sigui un espai de

referència de la recerca local i comarcal del conjunt dels territoris de parla catalana. D'aquesta manera

oferirem a la societat ebrenca la possibilitat d'accedir amb facilitat a les publicacions dels centres i

instituts d'estudis dels altres territoris.

L'Institut també és el responsable de la part més acadèmica de la Fira del Llibre. Des dels inicis hem

coordinat les Jornades del Llibre Ebrenc, una taula rodona centrada en temes d'interès vinculats al món

de la literatura. La taula rodona del 2010 portava com a títol “La literatura com a patrimoni”, amb

l'objectiu d'apropar-se a la literatura des de la perspectiva patrimonial tenint en compte que en els

darrers anys són moltes les iniciatives que han convertit la literatura en un element patrimonial més.
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Tradicionalment s'ha considerat la literatura com a

possible font per a l'estudi que ens apropa a una realitat

històrica i a unes formes de vida des del punt de vista de

l'escriptor que ens permeten conèixer millor el passat i la

realitat actual. Actualment, s'ha donat un pas més i la

literatura és el fonament de rutes literàries, lectures

dramatitzades, visites a les cases-museus d'escriptors, guies

per conèixer el territori a través de l'obra de diferents

autors... La literatura s'ha convertit en un recurs que pot

ajudar al millor coneixement i gaudi d'un territori,

contribuint d'aquesta manera al seu desenvolupament

gràcies a iniciatives turístiques i econòmiques. Van

participar a la taula rodona el Sr. Llorenç Soldevila,

professor titular de Filologia Catalana de la Universitat de

Vic i membre del Centre d'Estudis Argentonins; la Sra.

Montserrat Comas, representant d'Espais Escrits, i el Sr.

Ferran Rella, del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Va

moderar la taula el Sr. Josep-Sebastià Cid, filòleg membre

del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

També vam inaugurar una nova activitat que amb, el títol

de Motius Literaris... té com a objectiu centrar-se en el

tractament de diferents temes que apareixen de manera

recurrent i des de multiplicitat de perspectives en la

producció literària dels diferents àmbits territorials de parla

catalana. Enguany, l'element triat va ser el riu. Els rius són

un element d'estudi i un motiu literari molt freqüent, ja que

les seves trajectòries marquen les dels territoris per on

passen i les dels seus habitants. En aquest cas, ens vam apropar a les obres hidràuliques de les conques

de la Muga i del Fluvià i la seva incidència, a les arquitectures tradicionals de l'aigua a les Valls del

Vinalopó al País Valencià i finalment, l'apropament més etnològic al riu el vam fer en relació a l'Ebre a

través de l'obra . Diferents rius i diferents

angles d'estudi: aproximació històrica, patrimonial i etnològica. Hi van participar el Sr. David Pavón,

presentant la seva monografia

, editada en dos volums per l'Institut d'Estudis Empordanesos; el Sr. Tomàs Pérez,

presentant el llibre , publicat pel Centre

d'Estudis Locals del Vinalopó, i la Sra. Montserrat Boquera, presentant:

, editat per Onada Edicions. La responsable de moderar la taula va ser

la Sra. M. Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner.

Totes dues activitats van rebre força participació, mentre que a l'estand de l'Institut es van vendre un

nombre important de publicacions.

Per altra banda, cal afegir que l'Institut també ha format part, com ha passat des de la primera edició,

del Jurat delVI Premi Llibresebrencs.org de relats curts a Internet per a jóvens.

Vivències ebrenques. Fets quotidians de quan lo riu era vida

Gran obra hidràulica i territori de les conques de la Muga i del Fluvià

(1850-1980)

Arquitectures tradicionals de l'aigua a les valls del Vinalopó

Vivències ebrenques. Fets

quotidians de quan lo riu era vida

Jordana del Llibre Ebrenc. Fons IRM

Estand de l'IRM a la Fira del Llibre Ebrenc.
Fons IRM
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Col·laboració amb la Biblioteca Pública de Tarragona

Jornada Eines d'Investigació Local

Tastets de patrimoni

Una de les primeres entitats amb qui vam establir un conveni de col·laboració va ser la Biblioteca

Pública de Tarragona, per tal de difondre les publicacions i activitats dels centres d'estudis des de la

seva secció de local i per tal d'oferir eines per als centres que s'adrecessin a la Biblioteca en el decurs de

les seves recerques.

Enguany hem iniciat dues noves col·laboracions i les hem emmarcades dins un programa que hem

anomenat La Cultura de + a prop i + Teva: Estudis Locals, que inclou un seminari i l'activitat Tastets de

Patrimoni.

La jornada va tenir lloc els dies 6 i 12 de març de 2010 i va ser organitzada per la Biblioteca Pública

de Tarragona, l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV i l'Institut Ramon Muntaner. Es va

estructurar en una sessió teòrica i una altra de pràctica i els seus objectius eren:

Conèixer instruments, eines i recursos d'utilitat per a la recerca local.

Prendre consciència i contemplar el patrimoni local com a objectiu de recerca també acadèmic.

Esperonar el professorat a incloure la recerca local com a objectiu curricular.

Valorar i incloure les eines i recursos d'investigació locals com a elements òptims de la competència

en gestió i tractament de la informació del batxillerat.

Incloure les eines i recursos d'investigació locals en les competències en recerca i digitals del

batxillerat.

La jornada anava adreçada a investigadors, professors de secundària i persones interessades en la

metodologia en la recerca local. Considerem que va ser un èxit en quant al nombre d'inscrits i també en

relació a les valoracions finals realitzades pels participants.

L'objectiu d'aquesta activitat, que coorganitzem amb la

Biblioteca Pública de Tarragona, té com a objectiu conèixer

de primera mà el patrimoni de la demarcació de Tarragona a

través de diferents propostes de rutes i activitats culturals.

Aquestes presentacions estan adreçades a professorat de

primària i secundària que contempli en la seva programació
Presentació de l'itinerari històric:

La industrialització a la Sénia. Fons IRM
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les sortides culturals i a públic en general interessat en conèixer el patrimoni més proper.

En aquesta primera edició s'han programat tres presentacions a la Biblioteca Pública de Tarragona:

una ruta literària, a càrrec del Centre d'Estudis del Gaià; una ruta

patrimonial, a càrrec del Centre d'Estudis Seniencs, i una ruta

històrica, a càrrec de l'Institut d'EstudisVallencs.

La presentació de la ruta mitjançant material audiovisual anava acompanyada de la mostra de

diferents materials (publicacions, objectes, gastronomia, etc.) vinculats a la població o a la temàtica de

la ruta.

En acabar les presentacions, els assistents valoraven cadascuna de les rutes i es va organitzar una

sortida per a realitzar la més ben valorada, que va ser la de la Guerra del Francès.

Ara estem començant a dissenyar el programa de la tardor 2010. Hem de valorar aquesta primera

experiència i adaptar l'activitat en funció del que hem observat. Es tracta d'una activitat amb un gran

potencial perquè pot ajudar a difondre el patrimoni del territori, els treballs que sobre ell s'han fet i pot

obrir la porta a què les escoles i el públic en general coneguin millor el seu entorn.

Es tracta de dues experiències que podrien ser exportades a d'altres territoris.

La ruta literària de l'Alt Gaià,

La industrialització a la Sénia,

La Guerra del Francès,

in situ

Congrés de Cultura Popular i Tradicional de les Terres de l'Ebre

Entre el 28 i el 30 de maig de 2010 es va celebrar a Tortosa el Congrés de

Cultura Popular i Tradicional de les Terres de l'Ebre, organitzat pel Departament

de Cultura i Mitjans de Comunicació a les Terres de l'Ebre i la Delegació de

Govern de les Terres de l'Ebre. El congrés es va dividir en diferents àmbits

temàtics –Jocs tradicionals, Gastronomia, Bous i Música i Dansa- i cadascun

d'ells va oferir taules rodones, reportatges, ponències, tallers pràctics i

actuacions, així com una exposició conjunta.

L'Insitut Ramon Muntaner va participar com a entitat col·laboradora

formant part del comitè científic i organitzador i de la comissió de

producció del congrés, fent de mitjancer entre els centres d'estudis i

l'organització, per tal de possibilitar les aportacions d'aquests al

congrés, coordinant l'àmbit de Música i Dansa i assumint-ne la

secretaria.

Juntament amb l'Institut hi col·laboraren l'Ajuntament de Tortosa, la

Fundació Ilercavònia Futur, la Universitat Rovira i Virgili, l'INEFC de

Lleida, el Museu Comarcal del Montsià i l'Ebre.

Sessió pràctica del congrés que
consistia en mostrar l'elaboració
tradicional de caramels. Fons IRM
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IV Centenari de l'Expulsió dels Moriscos

I Trobada Galeusca d'Historiadors/es: Entre la Construcció Nacional i la
Repressió Identitària

Amb motiu del IV Centenari de l'Expulsió del Moriscos un conjunt d'entitats,

l'Ajuntament d'Ascó, l'Escola d'Etnografia del Mediterrani de la Universitat Miguel

Hernández d'Elx, el Grup Manuscrits de la UAB, el Museu d'Història de Catalunya,

l'Institut Europeu de la Mediterrània i l'Institut Ramon Muntaner, vam organitzar una

sèrie d'activitats de manera coordinada.

En primer lloc, entre els dies 15 i 16 d'abril es va realitzar a Barcelona el XIV Cicle

de Conferències Manuscrits. L'Expulsió dels Moriscos Catalans, mentre que els dies

16, 17 i 18 del mateix mes es va dur a terme aAscó i Miravet el Congrés Internacional

IV Centenari de l'Expulsió dels Moriscos. Aquest congrés va constar de

diferents simposis que van tractar diversos aspectes de la qüestió dels

moriscos, com ara la dona morisca; racisme i exclusió; expulsió, expulsats i

exili i permanència i retorn, i va comptar amb la participació dels

investigadors Joan F. Mira, Dolors Bramon i BernardVicent, entre d'altres.

Cal destacar que hi va haver una alta inscripció al conjunt de l'activitat i

una important presència de públic local en les activitats celebrades a la

Ribera d'Ebre

Els dies 10 i 11 de desembe de 2010 tindrà lloc al Museu d'Història de Catalunya la I Trobada

Galeusca d'Historiadors/es. Les entitats impulsores del projecte, el Museu d'Història de Catalunya, el

Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i els Intel·lectuals de la Universitat de Barcelona, el Grup

Manuscrits de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d'Història Contemporània de

Catalunya, es van posar en contacte amb la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i

l'Institut Ramon Muntaner perquè forméssim part de l'organització amb l'objectiu de difondre

l'activitat entre les entitats de recerca locals i comarcals i de poder comptar amb l'experiència

organitzativa d'ambdues entitats.

La trobada es divideix en tres àmbits: Època moderna (s. XVI-XVII-XVIII): Les tres nacions i la

construcció de l'estat modern espanyol; Segle XIX: L'emergència de moviments de reivindicació

cultural i política i Segle XX: Institucionalització política i intents de genocidi identitari.

Els tres àmbits estan oberts a la presentació de comunicacions i s'hi podrà assistir bé omplint la

butlleta del fulletó editat, bé fent la inscripció a la butlleta electrònica que s'ha creat a tal efecte.

Inauguració del congrés a Ascó.
Imatge cedida per Jordi Ferrús
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I Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima

Seminari-taller: La captació de voluntaris i socis a les entitats

La I Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima va tenir lloc el 21 de

novembre de 2009 a les instal·lacions del Museu Marítim de Barcelona. La jornada

va ser organitzada pel Museu Marítim, l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora

de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

L'objectiu d'aquesta jornada és doble: per una banda, vol servir de punt de trobada

i intercanvi d'idees, projectes i investigadors al voltant de la història i la cultura

marítimes, i de l'altra, ha de ser un espai on copsar l'estat de la qüestió i on es puguin

obrir noves línies d'investigació.

S'hi van realitzar diferents presentacions i taules rodones i hi van assistir

investigadors vinculats a centres i instituts d'estudis locals i comarcals que ja han

treballat en qüestions de patrimoni marítim o voldrien obrir línies d'investigació en

aquest camp. També hi va haver una mostra sobre articles i monografies centrades

en la temàtica.

L'experiència d'aquesta primera edició ha estat positiva i l'objectiu és reeditar-la el 2011, tot i que la

seva periodicitat encara està per determinar.

Un dels objectius de l'Institut Ramon Muntaner és ajudar els centres
d'estudis no només en l'àmbit econòmic, mitjançant els ajuts, o difonent
activitats, sinó també establir dinàmiques per tal de millorar la seva
gestió. És per això que l'IRM va decidir dur a terme un seminari-taller,
dedicat a la captació de voluntaris i socis a les entitats, per tal d'oferir
eines a l'hora d'augmentar no només el nombre de socis dels centres
d'estudis, sinó també el de persones disposades a col·laborar-hi en les
diferents tasques que realitzen.

Aquest seminari-taller es va realitzar el 12 de desembre de 2009 a la

seu de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre a Móra d'Ebre i va anar a

càrrec de Marcel Munné i Prats, de la Fundació Catalana de l'Esplai, un docent amb àmplia experiència

en el món de la gestió i la formació en l'àmbit del tercer sector.

L'objectiu d'aquesta activitat era establir mecanismes de captació tant de voluntaris com de socis, des

d'una base teòrica, però posant èmfasi en la formació pràctica, a través de l'exposició de diferents casos

reals i de la posada en comú de les experiències de les entitats assistents.

Presentació durant la
I Jornada Recerca Local,
Parimoni i Història
Marítima. Fons IRM

Seminari-taller. La captació de voluntaris
i socis a les entitats. Fons IRM
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El caire pràctic que tingué tota l'activitat va resultar molt atractiu per a totes les entitats participants:

en total, hi assistiren una desena de persones, representants de diferents entitats de la Ribera d'Ebre

(l'Associació Juvenil de Jocs d'Estratègia i de Rol Baronia d'Entença, el Centre d'Estudis de la Ribera

d'Ebre, l'Ajuntament de Móra d'Ebre, l'Associació Cultural la Foig, el Grup d'Estudis Rasquerans i

l'Associació d'Amics de l'Arxiu de la Ribera d'Ebre) i fins i tot d'altres comarques, com ara el Centre

d'Estudis del Priorat.

Es tracta d'un seminari que es podria programar en d'altres territoris o en el context d'activitats

obertes al conjunt dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals.

Com cada any l'Institut ha estat present amb un estand a la Fira Intercomarcal de Móra la

Nova.

En aquesta edició, el motiu central de l'estand va ser la presentació de l'exposició “Els

centres i instituts d'estudis. Una xarxa de cultura i recerca al territori”. D'aquesta manera,

el nombrós públic assistent a la fira va poder visitar l'exposició i conèixer millor el món

dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals i l'activitat de la CCEPC i de l'IRM.

L'Institut també col·labora amb el concurs literari que any rere any convoca

l'Ajuntament de Móra la Nova amb motiu de la Fira.

La III Fira Literària Joan Cid i Mulet va tenir lloc a Jesús els dies 16, 17 i 18 d'abril de 2010,

organitzada per l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús i amb el suport de l'Institut per al

Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, la

Diputació deTarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre.

7.3. Participació

Fira Intercomarcal de Móra la Nova

Fira Literària Joan Cid i Mulet
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Aquest any, la inauguració va anar a càrrec del Sr. Gerard Vergés i Príncep, a qui estava dedicada

l'exposició que s'hi va poder veure, juntament amb un espai d'estands que s'oferien a les editorials i a les

entitats culturals i d'una gran varietat d'activitats entorn a la literatura.

L'Institut Ramon Muntaner i la Fira del Llibre Ebrenc hi van ser presents amb el Supermercat de

Revistes Culturals Ebrenques, que va tenir molt bona acollida entre el públic assistent.

Com ja és habitual l'IRM participa, dóna suport i difon les trobades de

centres i instituts d'estudis locals i comarcals que s'organitzen en els

diferents àmbits territorials. Les trobades d'entitats són un element cohesiu

i dinamitzador amb una important repercussió en el territori.

De les trobades celebrades en aquest període destaquen, entre d'altres,

les següents: III Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del

Maresme, a Vilassar de Mar, i que es va centrar en el patrimoni funerari al

Maresme; VI Trobada de Centres d'Estudis del Penedès, a Sant Quintí de

Mediona; VII Trobada d'Entitats i Associacions Culturals de les

Comarques de la Diòcesi de Tortosa, a la Sénia; XV Trobada de Centres

d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, a Camós; VI

Trobades Culturals Pirinenques, que van tenir lloc a Berga, i la III Trobada

de Centres d'Estudis de les Comarques de Lleida, celebrada aArbeca.

En la II Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i Recerca en el territori es va

celebrar una taula rodona amb

l'objectiu de reflexionar sobre els

diferents de trobades d'entitats

territorials i de veure'n els aspectes

positius i negatius de cadascun

dels models existents actualment.

Trobades territorials d'entitats

III Trobada de Centres d'Estudis
de les Comarques de Lleida,
celebrada a Arbeca. Fons IRM.

XV Trobada de Centres d'Estudis Locals
i Comarcals de les Terres de Girona.

Imatge cedida pel Patronat Eiximenis.
Diputació de Girona.
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Participació del personal de l'IRM en cursos, congressos, etc.

Assistència a jornades

Formació

Articles i altres publicacions

Festcat Horta de Sant Joan. Curs de jocs tradicionals 2009. Intervenció de M. Carme i Elena Espuny

sobre el programa de jornades Jocs en la Història i presentació de les actes de l'edició del 2008,

. Juliol de 2009.

Jornada sobre finançament europeu a projectes culturals organitzada pel Programa de Gestió

Cultural de la Universitat de Barcelona i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la

Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1 de febrer de 2010. Assistència per part de M. Carme

Jiménez.

Jornada Eines d'Investigació Local. 6 i 12 de març de 2010. Organitzat per la Biblioteca Pública de

Tarragona, l'ICE de la URV i l'Institut Ramon Muntaner. Formació sobre portals especialitzats:

portals de la CCEPC i l'IRM; portal RACO; portal Eureca!; Servei d'Història Local, etc. Estat de la

qüestió sobre els recursos actuals, des dels més llunyans als més propers. Alguns exemples a nivell

europeu i estatal.Acàrrec de Mercè Roca i M. Carme Jiménez.

15a. Jornada de Treball: Elaboració dels Comptes Anuals. Llei 4/2008 de fundacions, Pla de

comptabilitat de fundacions (Decret 259/2008) i Llei 49/2002 i el Reial Decret 1270/2003),

organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions. Hi va assistir RaülAbella, responsable de

comptabilitat de l'IRM.

Jornada de formació del banc d'imatges Memòria Digital, organitzat pel Consorci de Biblioteques

Universitàries de Catalunya (CBUC). Barcelona, 14 d'abril de 2010. Assistència per part de Pineda

Vaquer.

Cursos de Formació impartits per l'IFDE, Institut de Formació i Desenvolupament Empresarial:

Curs d'Excel XP, de 76 hores de durada i realitzat del 18 de juny al 27 de juliol de 2010 per

Anna Pallarès.

Curs de Tècnic en gestió dels Recursos Humans, de 56 hores de durada i realitzat del 18 de

juny al 15 de juliol de 2010 per Mercè Roca.

Aquests cursos es descompten de la Seguretat Social un cop finalitzats, per la qual cosa a l'empresa no li

suposa cap despesa econòmica.

«L'exili carlista del juny del 1840: L'emigració de les forces de Ramon Cabrera», a:

, editada per Cossetània Edicions.Acàrrec de

Núria Sauch.

Les

societats a través del joc

Els processos

migratoris a les terres de parla catalana: De l'època medieval a l'actualitat ( Actes del VII Congrés

de la CCEPC, València, 16,17 i 18 d'octubre de 2008)
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«Aproximació a les fonts per als estudis locals i eines de difusió», dins el número 66 de la revista

a càrrec de M. Carme Jiménez.

«Centres terrissers desapareguts de les Terres de l'Ebre», al número la revista , editada per

l'Arxiu Històric Comarcal de lesTerres de l'Ebre, a càrrec d' Elena Espuny.

Redacció de dos capítols per al volum dedicat a l'etnologia de l'enciclopèdia

, (Fundació Ilercavònia Futur): «La recerca i la divulgació de l'etnologia a les Terres de

l'Ebre en l'actualitat» i «Les cantereries tradicionals». Acàrrec d'Elena Espuny.

Assessorament per a la catalogació de peces per a l'exposició “Turtuxa durant l'Al-Andalus”,

celebrada a l'Antic Escorxador de Tortosa i organitzada per l'IMACT. Ajuntament de Tortosa. A

càrrec d'Elena Espuny.

Realització de l'itinerari “Un recorregut pel carlisme del segle XIX a Ulldecona”, organitzat pel

Centre d'Estudis d'Ulldecona el dia 11 de setembre de 2009.Acàrrec de Núria Sauch.

Coordinació del núm. 26 de la revista , editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona. A càrrec de

Núria Sauch.

Redacció de textos i elaboració d'entrevistes d'història oral a la web d'història local de la biblioteca

deVila-seca (http://www.bibliotecavila-seca.cat/).Acàrrec de PinedaVaquer.

«El cens de 1817: Un estudi demogràfic, social i econòmic de la Ulldecona de principi del segle

XIX», al número 26 de la revista Raïls, editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona. A càrrec de Núria

Sauch, juntament amb Ferran Grau.

Com cada mes de juny, l'Institut Ramon Muntaner col·labora

amb l'Ajuntament de Móra la Nova en els actes de la Setmana

Cultural d'aquest municipi, on l'IRM té la seva seu. En aquesta

edició, l'Institut va organitzar, juntament amb el Centre de

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i el Museu

Comarcal del Montsià, la presentació d'una beca de recerca de

l'IPEC, , a

càrrec del seu autor, el músic, director d'orquestra i etnomusicòleg

Robert Faltus. Aquest acte es va incloure dins del programa

Cultura Viva. La Recerca Etnològica a Catalunya i va servir per

donar a conèixer no només els resultats d'aquesta recerca, sinó

també les possibilitats de fer recerca tant a l'IRM com a l'IPEC.

Afers,

Recerca

Història de les Terres

de l'Ebre

Raïls

Col·laboració en altres projectes i activitats

La recerca de folklore musical de la Ribera d'Ebre

Jornades Culturals de Móra la Nova

Presentació de la beca IPEC

Fons IRM

La recerca
de folklore musical de la Ribera d'Ebre.
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Presentació de l'IRM a l'assemblea anual de la CECEL

Consell Promotor Història de les Terres de l'Ebre

El setembre de 2009 es va celebrar a Lleida l'assemblea

anual de la CECEL (Confederación de Centros de Estudios

Locales).

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i

l'Institut Ramon Muntaner van ser convidats a fer-hi una

presentació per a exposar els seus projectes i activitats.Al final

de l'acte van ser molts els membres de centres i instituts

provincials que es van interessar per conèixer en major

profunditat alguns dels projectes presentats i que hi van veure

possibles línies de col·laboració que es podien obrir.

L'Institut continua formant part del Consell Promotor de la Història de les Terres de l'Ebre, un

projecte enciclopèdic que consta de set volums i en què estan participant una part important dels

investigadors del territori.

L'estiu del 2010 s'ha presentat el primer volum, que porta per títol Art i Cultura. L'obra serà una

coedició entre la Fundació Ilercavònia Futur i la Universitat Rovira iVirgili.

7.4. Altres

Presentació de l'IRM a l'assemblea anual de
la CECEL a Lleida. Fons IRM
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Consell Assessor del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili

i Consell de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra.

L'Institut és, des del desembre de 2009, membre del ConsellAssessor del Campus Terres de l'Ebre

de la Universitat Rovira i Virgili, que té la seva seu a Tortosa. Aquesta incorporació és una més de les

col·laboracions entre ambdues entitats. La persona encarregada de representar l'IRM al Consell és la

seva directora, M. Carme Jiménez, qui també forma part del Consell de Cultura de la Universitat

Pompeu Fabra, com a antiga alumna, amb l'objectiu de fer present l'IRM dins aquesta Universitat i de

cercar possibles vies de col·laboració.

La presència de l'IRM en ambdós consells s'emmarca dins la línia de treball que té com a objectiu

trobar i potenciar vies de col·laboració entre els centres i instituts d'estudis locals i comarcals i les

universitats.



8. Ajuts, beques i subvencions

8.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a l'organització de
congressos, jornades, cursos, itineraris i trobades
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Activitats entre el juliol i el desembre de 2009

Jornades d'Estudi: Baronia de Cabacés,

Reivindicar el Patrimoni Cultural: Simposi Professional sobre Conservació i Ètica,

III Colloquium Studium Medievale: L'Espai,

VII Jornades d'Estudi del Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb): Les Altres Fronteres del Pirineu,

Workshop sobre Entonació del Català i Cat_ToBI,

II Jornades de Memòria Oral a Arnes: El Pas dels Soldats: Moments Viscuts els Dies Precedents a la

Batalla de l'Ebre,

IV Trobada d'Autors Ebrencs al Matarranya. El Paisatge Ebrenc en la CreacióArtística II,

organitzades pel Centre d'Estudis del Priorat i per CERADAI.

Durant l'estiu es realitzaren a Cabacés (el Priorat) unes jornades integrades per tres ponències: una d'història,

una altra sobre la justícia i una última sobre la marca turística de la Baronia.

organitzat pel Centre

d'Estudis ZAKHOR.

Durant l'estiu, a Barcelona (el Barcelonès) va tenir lloc un simposi dedicat a temes transculturals en relació al

redescobriment de llocs de patrimoni jueu, en particular dels cementiris.

organitzat pels Amics de Besalú i el seu Comtat i pel Grup de

Recerca en Estudis Culturals.

De l'1 al 4 de juliol es va celebrar a Besalú (la Garrotxa) la tercera edició del .

En aquesta ocasió va estar dedicat a l'espai, tant en la percepció que es tenia a l'edat mitjana de l'espai exterior com

en la seva situació física, ja siguin espais de culte, de lleure, de treball, o bé astronòmics o astrològics.

organitzades pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

Del 3 al 5 de juliol, al Pont de Montanyana (la Ribagorça), van tenir lloc les VII Jornades d'Estudi del CERIb,

dedicades a reflexionar sobre les altres fronteres reeixides i aquelles més artificials.

taller organitzat per l'Institut Menorquí d'Estudis i per la

UniversitatAutònoma de Barcelona.

El 17 de juliol va tenir lloc a Barcelona (el Barcelonès) una trobada que tractà sobre una sèrie d'aspectes

concrets de la fonologia entonativa del català i de les seves implicacions per al sistema Cat_ToBI.

organitzades per l'Associació Cultural d'Arnes “La Bresca”.

A l'agost va tenir lloc aArnes (la TerraAlta) la segona edició de la Jornada de Memòria Oral, que comptà amb

tres ponències, una sortida temàtica i una taula rodona .

organitzada per

l'Associació Cultural del Matarranya. Iniciativa Cultural de la Franja.

El dia 2 d'agost va tenir lloc a les poblacions de Fontdespatlla iVall-de-roures (el Matarranya) la

Colloquium Studium Medievale

IV Trobada



42.
I

R

M

N S T I T U T

A M O N

U N TA N E R

d'Autors Ebrencs al Matarranya

XIX Trobada Cultural del Matarranya

IV Seminari d'Història del Penedès

, amb presentacions diverses, actes de signatura de llibres, exposicions,

actuacions, comunicacions i una taula rodona.

jornada cultural organitzada per l'Associació Cultural del Matarranya.

Iniciativa Cultural de la Franja.

La , dedicada a la història cultural del Matarranya i de la Franja, es

realitzà a principis d'agost i analitzà els vint anys d'existència oficial de l'Associació Cultural del Matarranya i dels

centres d'estudis de la Franja.

curs organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i pel Consorci per a la

Normalització Lingüística de la Ribera d'Ebre

Durant els mesos de juny, juliol i setembre es va dur a terme a diferents poblacions de la Ribera d'Ebre un curs de

deu sessions formatives, en què es repassaren aspectes històrics, socials i lingüístics de la comarca.

curs organitzat per l'Institut Privat

d'Estudis Món Juïc.

El 17 de setembre va tenir 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.

organitzat

pel Centre d'Estudis deValldoreix.

Entre el 14 i el 18 de setembre de 2009 s'impartí a Valldoreix (el Vallès Occidental)

un curs que se centrà en cinc sessions monogràfiques dedicades a les masies i les

famílies d'aquesta població.

organitzada per l'Associació Cultural “Lo

Rafal”.

El 3 d'octubre se celebrà a Alcanar (el Montsià) la 3a. edició de la trobada de treball dels centres d'estudis del

Montsià i del Baix Maestrat, que comptà amb un seguit d'activitats complementàries.

organitzat per l'Institut

d'Estudis Penedesencs.

El 2 i 3 d'octubre tingué lloc a Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès) el , que

tingué com a objectiu donar a conèixer l'evolució d'aspectes diversos de la vida quotidiana de les poblacions

penedesenques al llarg dels segles.

organitzat per l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i per l'Institut d'Estudis Gironins.

El congrés se celebrà del 26 al 28 d'octubre a Girona (el Gironès) i estigué dedicat a l'estudi de la vida i obra de

l'escriptor franciscà Francesc Eiximenis amb motiu del 6è. centenari de la seva mort.

XIX Trobada Cultural del Matarranya,

Coneguem la Ribera d'Ebre,

L'Exegesi bíblica en el judaisme català,

XVI Curs d'Història de Valldoreix: Masies i famílies valldoreixenques,

III Trobada de Centres d'Estudis i Entitats al Voltant del riu Sénia,

IV Seminari d'Història del Penedès: La Vida Quotidiana al Penedès Històric,

Congrés Internacional dedicat a l'obra de Francesc Eiximenis: Francesc Eiximenis i el seu Temps,

Foto cedida per l'Institut
Privat d'Estudis Món Juïc
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II Jornades d'Estudis Gaspatxers: La Guerra Civil a les nostres Comarques,

L'Expulsió dels Moriscos a l'Alcoià i al Comtat,

II Jornada de Reflexió. El Paper de la Societat Civil en la Protecció del

Patrimoni Cultural,

Canyet Mar Verd III: Els Nous Reptes de la Urbanització i la seva Coexistència amb la Conservació dels

Valors Culturals i Paisatgístics,

V Congrés d'Estudis de la Marina Alta: 400 anys de l'Expulsió dels Moriscos (1609-2009),

III Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme,

Tres itineraris penedesencs. De la Renaixença al Modernisme i el Noucentisme

al Penedès,

organitzades per l'Associació d'Amics de Mainhardt.

Del 16 al 18 d'octubre tingueren lloc aAlcalà de Xivert (el Baix Maestrat) les

dedicades a la Guerra Civil. Les jornades

s'estructuraren en ponències, xerrades, presentacions de llibres i material

d'exposició sobre aquesta temàtica.

jornades organitzades pel

CentreAlcoià d'Estudis Històrics iArqueològics.

Del 16 al 18 d'octubre es van celebrar a Alcoi (l'Alcoià) i a Muro del Comtat (el

Comtat) aquestes jornades que tractaren, 400 anys després, de l'expulsió dels

moriscos d'aquestes dues comarques alacantines.

organitzada pel Centre d'Estudis del Besòs-Canyet.

El dia 31 d'octubre va tenir lloc a Badalona (el Barcelonès) la

, dedicada en aquesta ocasió a analitzar el paper de la societat civil en la

protecció del patrimoni cultural. L'acte s'organitzà al voltant de dos ponències i

una taula rodona.

jornada organitzada pel Centre d'Estudis del Besòs-Canyet.

La jornada va tenir lloc el 7 de novembre a Badalona (el Barcelonès) i girà al voltant dels nous reptes que

planteja la urbanització actual i la seva coexistència amb la conservació dels valors paisatgístics i culturals.

organitzat per

l'Institut d'Estudis Comarcals de la MarinaAlta.

Els dies 16, 17, 23, 24 i 25 d'octubre va tenir lloc a Dénia (la MarinaAlta) el

que en aquesta edició se centrà, quatre segles després, en l'anàlisi del fenomen que va suposar l'expulsió dels

moriscos.

organitzada pel Centre d'Estudis Vilassarencs i pel Centre d'Estudis Argentonins

Jaume Clavell.

El 14 de novembre va tenir lloc a Vilassar de Mar (el Maresme) aquesta trobada,

que cada any se centra en un tema patrimonial concret i que en aquesta ocasió va

versar sobre el patrimoni funerari al Maresme.

organitzats per l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Entre els mesos d'octubre i novembre es van realitzar tres itineraris a Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès), al

Vendrell (el Baix Penedès) i aVilanova i la Geltrú (el Garraf).Amb aquests itineraris literaris es pretenia difondre

II

Jornades d'Estudis Gaspatxers

II Jornada de

Reflexió

V Congrés d'Estudis de la Marina

Alta

Foto cedida per l'Associació
d'Amics de Mainhardt.

Foto cedida pel Centre
Alcoià d'Estudis Històrics

i Arqueològics.

Foto cedida pel Centre
d'Estudis Vilassarencs
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el patrimoni literari i artístic del Penedès, en aquesta ocasió centrat en les

seves tres capitals.

organitzat pel Centre d'Estudis

Argentonins i pel Grup d'Història del Casal de Mataró.

Durant els mesos d'octubre i novembre va tenir lloc a Argentona (el

Maresme) aquest festival al voltant de la fotografia, al llarg del qual van tenir

lloc un seguit d'exposicions, tallers i altres activitats de caire participatiu.

organitzada pel Grup de RecercaArqueològica del Pla de l'Estany.

Entre els dies 5 i 6 de novembre va tenir lloc a Girona (el Gironès) una

taula rodona que comptà amb la presentació d'una sèrie de ponències

destinades a desenvolupar aspectes diversos relacionats amb la temàtica

d'aquesta edició.

congrés organitzat per l'Institut d'Estudis

Empordanesos.

Els dies 6, 7 i 8 de novembre va tenir lloc a Figueres (l'Alt Empordà) un

congrés dedicat a les fronteres. El congrés es caracteritzà per la inclusió

d'una sèrie d'àmbits que, cronològicament i des de la Prehistòria fins a

l'actualitat, repassaren aquest tema.

organitzat pel Centre d'InvestigacionsArqueològiques d'Osona.

El primer dissabte de novembre va tenir lloc a Vic (Osona) el , el qual constà de

quatre sessions.

organitzat per

l'Esbart Català de Dansaires.

El mes de novembre, a Barcelona (el Barcelonès), va tenir lloc una segona edició d'aquesta jornada

fonamentada en les aportacions i la participació d'autors diversos.

organitzat pel Centre

d'Estudis Comarcals de Banyoles.

Els dies 27 i 28 de novembre es va organitzar a Banyoles (el Pla de l'Estany)

un col·loqui de dos dies que tractà sobre el paisatge i les llegendes dels

diferents àmbits territorials de parla catalana.

organitzada pel Museu de

la Pesca - Fundació Promediterrània.

Festival Fotogràfic Alfons Güell,

V Jornada sobre l'Estudi del Món Rural en l'Època Romana,

El Fet Fronterer. Fronteres, Relacions, Intercanvis. Visions de les

Fronteres des de l'Empordà,

III Curs Científic i tècnic,

Aportacions a la Dansa Catalana: Trobada d'Inèdits, Impublicats i Publicats,

Col·loqui de Tardor: Paisatges i Llegendes,

Jornada sobre el Consum i la Cuina del Peix,

III Curs Científic i tècnic

Foto cedida per l'Institut
d'Estudis Penedesencs

Foto cedida pel Centre
d'Estudis Argentonins

Foto cedida per l'Institut
d'Estudis Empordanesos

Foto cedida pel Centre
d'Estudis Comarcals
de Banyoles
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jornada dedicada al consum i a la cuina del peix, en què els experts assistents intercanviaren les seves

percepcions sobre la seva importància social, cultural, històrica, etnològica, gastronòmica, etc.

curs organitzat per l'Associació Mirmanda i pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

Des del febrer i fins al desembre va tenir lloc a Barcelona (el Barcelonès) i Perpinyà (el Rosselló), així com

també a diferents localitats de la Ribagorça i del País Valencià, un curs-seminari que tractà de reflexionar sobre

la frontera des de diferents vessants sense afirmar-la.

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 Grup d'Estudis “Rossell 750Aniversari”.

Des del mes d'abril fins al novembre, i a diferents municipis del Montsià i del

Baix Maestrat, va tenir lloc una sèrie d'itineraris al voltant de temàtiques diverses.

itinerari organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i pel

Consorci per a la Normalització Lingüística de la Ribera d'Ebre.

L'activitat és un conjunt de recorreguts per diferents espais de la Ribera d'Ebre que es van dur a

terme al llarg de l'any i que van anar adreçats a conèixer els principals trets culturals, històrics i lingüístics de la

comarca.

itineraris organitzats pel Centre d'Estudis ZAKHOR.

Entre els mesos de febrer i desembre i durant un diumenge al mes van tenir lloc aquests recorreguts, que

permetien un intercanvi amb preguntes i expressions de la diversitat cultural.

itineraris organitzats pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Durant tot l'any, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat organitzà sortides de temàtica diversa, totes

elles relacionades amb el patrimoni natural i cultural de la comarca del Baix Llobregat.

jornada organitzada per l'Institut

d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell i pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell.

Afinals d'any es va realitzar una jornada a partir de la qual es va contactar amb aquelles famílies que disposen

de dietaris, per tal que els cedissin en dipòsit a l'Institut d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell.

Frontera. Espai diàleg,

Itineraris per les terres de cruïlla. Passejades pel patrimoni del Montsià i del

Baix Maestrat,

Avui, què fem?

Montjuïc: història i memòria jueves,

Puja al Baix 2009,

Els Dietaris Personals: Testimonis Anònims de la nostra Història,

Avui, què fem?

Foto cedida per l'Associació
Cultural “Lo Rafal”
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Activitats de 2010 que ja han tingut lloc

Curs d'Història, Cultura Popular i Tradicional del Montsià

Classes de català al Matarranya i a Alcanyís 2010

Cursos El racó de la Història. Taller d'Història de Gràcia.

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

El progrés humà i els lligams amb la natura.

Cursos de formació de la SCGHSVN

Seminari. Jornades Mediambientals

Maurras a Catalunya. Debats per a la història d'una recepció ideològica literària.

. Institut d'Estudis Comarcals del Montsià i

Ajuntament d'Amposta.

Entre finals de 2009 i els primers mesos del 2010 va tenir lloc la vuitena edició d'un curs de temàtica variada

que, any rere any, prepara l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià.

Associació Cultural del

Matarranya. Iniciativa Cultural de la Franja.

Durant el primer semestre de l'any es van realitzar al Matarranya i a Alcanyís classes

de català a partir d'una iniciativa que, des de fa anys, porten a terme aquestes dues

entitats.

Fundació Privada de la

Festa Major de Gràcia.

Durant el primer semestre es van realitzar a Barcelona (el Barcelonès) uns cursos

monogràfics dedicats a diversos temes relacionats, preferentment, amb la història de

Gràcia i de Barcelona.

Centre

d'Estudis Locals d'Alaior i Institut Menorquí d'Estudis

Per cinquena vegada van tenir lloc durant el mes de gener a Alaior (Menorca)

aquestes jornades fonamentades en l'estudi de la història local i el patrimoni cultural

de Menorca.

Guiametans per l'Ateneu i Universitat Rovira iVirgili

Els dies 23 i 24 de gener es va dur a terme aquesta activitat, que comptà amb una conferència, l'audició de la

música de l'espai i la visita al Museu de la Ciència i laTècnica deTerrassa (elVallès Occidental).

. Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,

Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN)

Els cursos de formació es van realitzar entre febrer i juny a Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental) i s´hi

van impartir disciplines diferents: genealogia, heràldica, sigil·lografia, vexil·lologia i paleografia, diplomàtica i

llatí medieval.

. Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada.

La jornada, que va tenir lloc el 21 de febrer a Igualada (l'Anoia), va comptar amb una conferència i tallers

vinculats a l'arqueologia de la construcció, així com també presentacions de materials alternatius sostenibles.

UdG, Institut de Llengua

i Cultura Catalanes i Fundació Josep Pla de Palafrugell.

.

Foto cedida pel Centre
d'Estudis Locals d'Alaior

Foto cedida per
l'Associació Cultural
del Matarranya.
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El seminari va tenir lloc els dies 4 i 5 de març a Girona (el Gironès) i va comptar amb especialistes de la

recepció de la figura de Charles Maurras en la cultura catalana.

Grup d'Història del Casal de Mataró i Centre

d'EstudisArgentonins.

Entre el 8 de març i el 12 d'abril va tenir lloc el 9è. Curs d'Història a debat, que

tractà la temàtica de l'art i la cultura al Maresme del segle XIX.

Institut d'Estudis de la Vall

d'Albaida iAjuntament de l'Olleria.

Els dies 12, 13 i 14 de març va tenir lloc a l'Olleria (la Vall d'Albaida) aquest

congrés, que va comptar amb vint ponències, setanta comunicacions i quatre

taules rodones, així com més de tres-cents cinquanta inscrits.

. Centre d'Estudis del Gaià i Associació

Mediambiental “La Sínia”.

Els dies 19 i 20 de març van tenir lloc a Salomó (el Tarragonès) les II Jornades d'Estudi i Divulgació de les

Terres del Gaià, les quals es fonamentaren en la promoció de l'estudi dels valors patrimonials del riu Gaià i el

seu territori, en un sentit molt ampli.

Associació Mirmanda

Entre els dies 19 i 21 de març va tenir lloc a Puigcerdà, Bellver de Cerdanya i Llívia (la Cerdanya) el citat

congrés, que va comptar amb la participació de set ponents, una taula rodona i trenta pòsters.

AssociacióArtur Bladé i Desumvila.

La jornada es va realitzar el 20 de març a Benissanet (la Ribera d'Ebre) i va

comptar amb una ruta, dos ponències i un acte de record a l'escriptor.

. Fundació Bosch i

Cardellach i Societat Catalana d'Egiptologia.

El curs va tenir lloc entre els dies 7 d'abril i 5 de maig a Sabadell (el Vallès

Occidental). Hi van haver cinc intervencions dedicades a la temàtica a tractar. El

dia 15 de maig es va realitzar una visita guiada al Museu de Montserrat.

. Centre d'Estudis Seniencs i Grup d´Estudis Rossell 750

Aniversari.

El dia 10 d'abril va tenir lloc a la Sénia (el Montsià) la setena edició d'aquesta

trobada, que girà al voltant de l'aprofitament dels recursos naturals i la seva gestió

patrimonial.

9è. Curs d'Història a debat.

III Congrés d'Estudis de la Vall d'Albaida.

II Jornades d'Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià

Congrés: Observar les Fronteres, Veure el Món.

JornadaArtur Bladé 2010.

Curs d'Egiptologia en memòria de Llorenç Bagués

VII Trobada d'Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la

Diòcesi de Tortosa

Foto cedida pel Grup
d'Història del Casal

de Mataró

Foto cedida per l'Associació
Artur Bladé i Desumvila.

Foto cedida per la Fundació
Bosch i Cardellach
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Congrés: El Món dels Moriscos a la Península

Els Goigs a Sardenya i a l'Alguer.

IV Fira Literària Joan Cid i Mulet

Jornades de Patrimoni Arqueològic de les Garrigues

Festival Fotogràfic Alfons Güell.

Jocs Florals 2010

Jornades d'Estudi del Centre d'Estudis Molletans

.Associació Cultural Lo Llaüt i Centre d'Estudis de la Ribera

d'Ebre

Entre els dies 15 i 18 d'abril va tenir lloc aAscó (la Ribera d'Ebre) i Barcelona (el Barcelonès) aquest congrés,

en què hi van haver tota una sèrie de conferències i ponències dedicades a estudiar els moriscos.

Arxiu de Tradicions de l'Alguer i Societat Catalana de Llengua i

Literatura.

Els dies 16 i 17 d'abril va tenir lloc el XII Simposi d'Etnopoètica organitzat per les entitats descrites. En ell hi

van participar fins a vuit ponents que tractaren la temàtica dels goigs.

. Centre d'Estudis de la Indumentària Tradicional de les Terres de l'Ebre –

CEITTE i EMD Jesús.

La Fira va tenir lloc del 16 al 19 d'abril a Jesús (el Baix Ebre) i s'hi van poden trobar exposicions,

presentacions i venda de llibres, taules rodones, tallers, lliurament de premis, contacontes, cercaviles, etc.

. Centre d'Estudis de les Garrigues i Centre d'Estudis

Locals delVilosell.

Els dies 17 i 24 d'abril van tenir lloc aquestes jornades, dividides en vàries sessions: una dedicada a la

protecció del patrimoni arqueològic i altres a l'estudi de les manifestacions artístiques des del Paleolític fins

l'Edat Mitjana.

Centre d'Estudis Argentonins i Grup d'Història

del Casal de Mataró

Entre el 23 d'abril i el 13 de juny va tenir lloc la quarta edició del Festival de

FotografiaAlfons Güell, en què hi van haver diverses exposicions fotogràfiques.

.Associació La Unió de Torroja del Priorat i Centre d'Estudis del

Priorat

El 8 de maig va tenir lloc la 33a. edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat, en

què hi va haver l'acte de lliurament dels diferents premis, la presentació del llibre

premiat en l'edició anterior i un concert musical.

. Centre d'Estudis Molletans iAjuntament de Montmeló

Entre els dies 11 i 13 de juny van tenir lloc aquestes jornades, repartides en tres sessions que integraren

ponències a quatre àmbits, una taula rodona i una visita guiada.

Foto cedida pel Centre
d'Estudis Argentonins



Activitats entre el juliol i el desembre de 2010

Jornades El Patrimoni Etnològic a l'Aula

XIX Seminari de Romànic

Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI

IV Colloquium Studium Medievale.

Curs Coneguem la Ribera d'Ebre.

Jornada Imago Mundi 2010

XX Jornades d'Estudis Penedesencs.

VI Aplec de Sonadors de Mutxamel.

. Fundació Promediterrània i Càtedra d'Estudis Marítims.

Aquesta jornada tindrà lloc els dies 1 i 2 de juliol a Palamós (el Baix Empordà), amb tretze intervencions

dedicades a la temàtica a tractar.

.Amics de Besalú iAjuntament de Besalú.

El seminari es realitzarà del 2 al 4 de juliol a Besalú (la Garrotxa). Dedicat a les vies de peregrinatge i l'art

medievals, el van integrar quatre conferències i dues visites.

Institut Menorquí d'Estudis i UniversitatAutònoma de

Barcelona.

El 9 de juliol tindrà lloc a Barcelona (el Barcelonès) la segona jornada sobre l'entonació del català, que

comptarà amb onze conferències dedicades a aquesta àrea de la lingüística.

Amics de Besalú i Universitat de Girona.

Entre els dies 12 i 15 de juliol tindrà lloc a Besalú (la Garrotxa) la quarta edició del col·loqui que, dedicat a

les opcions religioses medievals, comptarà amb nou intervencions d'especialistes en la matèria.

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i Consorci per a la Normalització

Lingüística de la Ribera d'Ebre

La tercera edició del curs tindrà lloc els dies 14, 16, 21 i 23 de setembre a Flix (la Ribera d'Ebre) i comptarà

amb quatre conferències dedicades a una temàtica diversa al voltant de la comarca.

. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre iAjuntament de Móra la Nova.

L'activitat tindrà lloc a Móra la Nova (la Ribera d'Ebre) el dia 25 de setembre.Aquesta segona edició de la

jornada pretén tractar la legitimitat ètica d'un sistema de valors basat en els principis del mercat lliure.

Institut d'Estudis Penedesencs i Grup d'Estudis Sitgetans.

Els dies 1, 2, 8 i 9 d'octubre tindran lloc a Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès), Vilanova i la Geltrú (el

Garraf) i el Vendrell (el Baix Penedès) aquestes jornades, que en aquesta edició tractaran sobre el Penedès a la

Catalunya del segle XXI.

Grup Alacant. Associació d'Estudis Històrics i Ajuntament de

Mutxamel.

El 2 d'octubre tindrà lloc aquesta jornada, dedicada a la difusió de la música popular i tradicional

valenciana, que comptarà amb la participació de diversos grups de danses.

.
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Curs sobre la Memòria històrica del Priorat.

II Jornada d'Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés

Priorat en Primera Persona 2010.

I Jornada d'Onomàstica

VII Trobades Culturals Pirinenques

Fòrum d'Arqueologia Miquel Cura.

XX Trobada Cultural del Matarranya.

Jornades Refugis Antiaeris a Catalunya

IV Trobada d'Entitats del Maresme

Centre d'Estudis del Priorat i CERADAI

El 3 d'octubre tindrà lloc a Cabacés (el Priorat) aquest curs, en què hi hauran tres participacions i una visita al

museu municipal i al retaule gòtic de la població.

. Associació Cultural Lo Llaüt i Centre d'Estudis

de la Ribera d'Ebre

La jornada tindrà lloc el 9 d'octubre aAscó (la Ribera d'Ebre) i comptarà amb dues conferències, l'emissió d'un

documental i un acte d'homenatge a Carmel Biarnés.

Centre Quim Soler. La Literatura i elVi i Biblioteca Estrem i Fa.

El 15, 16 i 17 d'octubre tindran lloc a Falset (el Priorat) diverses activitats, com les activitats d'escriptors amb

alumnes de 4t. d'ESO, un taller d'il·lustració i poesia i la presentació d'un web literari i audiovisual.

. Centre d'Estudis Selvatans i Societat d'Onomàstica.

Aquesta jornada tindrà lloc el dia 16 d'octubre a Lloret de Mar (la Selva). Els seus àmbits d'estudi seran:

l'onomàstica vinculada a la Selva històrica i la toponímia marina de la costa de l'Alt Maresme, la Selva i la Vall

d'Aro.

. Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i Arxiu Comarcal de l'Alt

Urgell.

El 23 d'octubre tindrà lloc a la Seu d'Urgell la setena edició d'aquestes trobades, que portaran per títol “Els

Pirineus 1000 anys després”.

Centre d'Estudis del Bages i Museu Comarcal de Manresa.

Aquesta activitat es realitzarà els dies 28, 29 i 30 d'octubre de 2010 a Manresa (el Bages), durant la qual s'hi

presentaran divuit ponències.

Associació Cultural del Matarranya i Iniciativa Cultural de la Franja.

El 7 de novembre tindrà lloc la vintena edició de la Trobada Cultural del Matarranya, que analitzarà els deu

anys de l'associació i els cent números de la publicació que edita, .

. Taller d'Història de Gràcia i Centre de Recerca Històrica del Poble-

sec - CERHISEC

Els dies 12, 13 i 14 de novembre tindran lloc aquestes jornades, que comptaran amb diverses conferències,

taules rodones i visites guiades.

. Centre d'Estudis de Sant Cebrià i Centre d'EstudisArgentonins.

El 13 de novembre tindrà lloc a Sant Cebrià de Vallalta (el Maresme) la quarta edició d'aquesta trobada, que

tractarà sobre la pagesia al Maresme i que comptarà amb la presentació de diverses participacions al voltant

d'aquesta temàtica.

Temps de Franja
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Itineraris per les fortificacions de la Guerra Civil

III Trobada d'Entitats d'Estudi del Baix Llobregat

III Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunyà. Carnestoltes, Festes i Cultura Popular.

Trobada Comarcal de Persones, Associacions i Mitjans de Comunicació del Priorat

Itineraris. Història, Paisatge i Patrimoni 2010.

Puja al Baix! 2010.

. Associació Cultural Lo Rafal i Centre d'Estudis Lo

Codolar.

El dia 14 de novembre, i dins les activitats programades del III Congrés d'Història d'Alcanar, tindrà lloc a

Alcanar (el Montsià) la segona edició de l'itinerari que el centre d'estudis realitza per les fortificacions i indrets

destacats d'Alcanar utilitzats durant la Guerra Civil.

. Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

El dia 14 de novembre tindrà lloc la tercera edició d'aquesta trobada, que girarà al voltant de la crisi, i en què hi

haurà diverses conferències i una taula rodona.

Centre d'Estudis de Gavà i Centre d'Estudis Beguetans.

El 27 de novembre tindrà lloc a Viladecans (el Baix Llobregat) la tercera edició d'aquesta trobada, que

comptarà amb diverses ponències, una taula rodona i una mostra de balls populars.

, Centre d'Estudis del

Priorat i CERADAI

El dia 11 de desembre tindrà lloc a Bellmunt del Priorat aquesta trobada, que constarà de tres ponències i

conclusions al voltant de les associacions i els mitjans de comunicació.

Lo Riu.Associació per l'Estudi del PatrimoniArqueològic i

Històric de lesTerres de l'Ebre i Centre d'Estudis de la Fatarella.

Durant tot l'any es realitzaran itineraris dedicats a la història, el paisatge i el patrimoni a lesTerres de l'Ebre.

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Durant tot l'any, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat organitza una sèrie d'itineraris de diferent

temàtica per les poblacions de la comarca del Baix Llobregat.
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8.2. Balanç de les convocatòries d'ajuts a projectes d'investigació
o de difusió cultural

Acontinuació, passem a descriure de manera succinta els projectes que han rebut ajuts, destacant aquells de

convocatòries passades que han finalitzat entre el juliol de 2009 i el juny de 2010, així com aquells a qui se'ls

ha concedit de nou un ajut en la darrera convocatòria.

Projectes de les convocatòries anteriors finalitzats entre el juliol de 2009 i el
juny de 2010

Projectes pertanyents a la I Convocatòria (2004)

Projectes pertanyents a la II Convocatòria (2004)

Projectes pertanyents a la V Convocatòria (2007)

Projecte de bibliografia de les comarques valencianes

Catàleg Bibliogràfic Artur Bladé i Desumvila

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

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

, presentat per la Federació d'Instituts d'Estudis

Comarcals del PaísValencià (FIECOV)

En el projecte s'ha portat a terme la confecció d'una llista de totes les publicacions locals i comarcals
valencianes, on cada entrada va acompanyada d'un petit resum, una identificació temàtica i cronològica i una
valoració aproximada.

, projecte realitzat per l'Associació Cultural Artur Bladé i
Desumvila i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

L'objectiu d'aquest treball ha estat la confecció d'un catàleg bibliogràfic que reti compte de l'extensió i la
dimensió de la memòria literària segonsArtur Bladé i Desumvila. Les activitats que ha completat la construcció
del catàleg són la recerca, la classificació i la descripció dels materials.

El Grup Alacant. Centre d'Estudis Folclòrics n'és l'entitat responsable. Aquest
projecte s'ha fonamentat en la recopilació en un doble CD del cançoner popular d'una
vila mallorquina, Santa Margalida, i de dues poblacions valencianes, Tàrbena i Xaló,
situades a la comarca de la Marina. El projecte presenta un estudi conjunt que analitza
el folklore de diferents zones de parla catalana.
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Cantadors del Baix Ebre i el Montsià.

Projecte divulgatiu sobre els campaments romanorepublicans a les

comarques de l'Ebre.

La xarxa de calls

Catàleg faunístic i estudi de les poblacions d'odonats (libèl·lules) de la Ribera d'Ebre.

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

Gacela

Fent memòria, fem història. El record que cura.

En aquest projecte han treballat conjuntament l'AssociacióAmics de

l'Ebre, el Consorci del Museu Comarcal del Montsià i elTallerArxiu de lesTerres de l'Ebre.

El projecte ha tingut com a finalitat el reconeixement i la dignificació del fenomen musical dels cantadors de

les Terres de l'Ebre, estudiant concretament el cas de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, mitjançant la

recollida i recuperació del fet folklòric.

El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre n'és el responsable i

hi col·laboren el Museu Comarcal del Montsià i la Universitat de Barcelona.

El projecte de difusió dels campaments romans a la Segona Guerra Púnica i als

inicis de la conquesta romana en el curs inferior de l'Ebre vol donar a conèixer la

recerca que es realitza des de l'any 2006 en aquest territori a partir de la creació

d'una pàgina web.

. L'Institut Privat d'Estudis Montjuïc i l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel

en són els responsables.

El projecte es fonamenta en la creació d'una xarxa de calls a nivell de territoris de parla catalana obert a totes

les poblacions on hi hagi presència jueva i que vulguin participar en l'estudi i la divulgació del seu passat jueu.

Aquesta primera fase es concretava en la recerca de recursos per tirar endavant tot el projecte, en l'inici de les

recerques arxivístiques i en la divulgació dels primers resultats.

El Centre d'Estudis

de la Ribera d'Ebre n'és l'entitat responsable i compta amb el suport del Museu Comarcal del Montsià i del Grup

deTreball Oxygastra-GEOC de la Institució Catalana d'Història Natural.

Aquest projecte ha consistit en la realització d'un catàleg faunístic de la Ribera d'Ebre, així com un estudi de

les poblacions d'odonats o libèl·lules, que constitueixen un dels grups més notables dins de l'ampli ordre dels

insectes.

. La Fundació Promediterrània per a la Conservació, Estudi i Difusió del Patrimoni Marítim i la Càtedra

d'Estudis Marítims en són els responsables.

Amb aquest projecte s'ha recuperat, estudiat i donat a conèixer una etapa de la pesca catalana (la dels anys

seixanta i setanta) a través de la memòria oral, inserint-ho i reforçant-ho amb l'esforç de recuperació i museïtzació

de dues embarcacions, la Gacela i l'Estrella Polar.

L'Aula de les Arts de Palafrugell “Les Narcises”, l'Arxiu

Municipal de Palafrugell i l'Ajuntament de Palafrugell en són els responsables.

Aquest projecte es fonamenta en l'enregistrament audiovisual de tota una sèrie de sabers que pertanyen a la

Projectes pertanyents a la VI Convocatòria (2008)
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dona i que es transmeten oralment de generació en generació. En el context bèl·lic de la Guerra Civil, els

responsables del projecte han volgut fer especial incís en l'acollida dels refugiats de guerra, dels quals van tenir

cura les dones o a qui van ocultar en els seus espais domèstics.

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,

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

responsables del projecte.

Aquest projecte ha consistit en la digitalització del fons de l'Arxiu Parroquial de Valldoreix i l'extracció i

processament de dades a través del programa GDS per a posteriorment dur a terme la seva publicació.

El Centre d'Estudis Històrics deTerrassa n'és

el responsable.

Amb aquest projecte s'ha recuperat la memòria del col·lectiu agrari de Terrassa, oferint el punt de vista dels

protagonistes de la transformació de l'activitat agrària al municipi al llarg del segle XX.

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

Treball d'investigació vinculat amb el patrimoni musical de la sardana. Es parteix de Torroella de Montgrí i

del Baix Ter com a àrea geogràfica clau per entendre la gènesi i el desenvolupament de la sardana. El projecte es

fonamenta en la recollida de documentació, la seva incorporació a bases de dades i la selecció de materials per a

incorporar a l'exposició permanent que romandrà a les dependències del Museu de la Mediterrània.

coordinat per l'Associació per a la Preservació del

Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova, amb la col·laboració del Centre

d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

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

tren de la Catalunya interior i tenint en compte l'existència d'un important fons de

material i documentació, els coordinadors del projecte han volgut impulsar el

coneixement d'aquest nus ferroviari històric a partir de la creació d'un centre

d'interpretació del ferrocarril i la indústria.

El Centre

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

L'objectiu del projecte ha estat recuperar, aprofundir i donar a conèixer la lluita de les dones i els homes que

van protagonitzar i participar en la recuperació dels drets i les llibertats democràtiques entre 1939 i 1979 a partir

de la realització d'entrevistes i la seva revisió.

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

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

natural i cultural de la comarca del Baix Llobregat que el CECBLLva endegar el 2006, amb la realització d'una

sèrie d'itineraris i visites.

Monumenta Genealogica Cataloniae-Valldoreix.

Memòria rural de Terrassa. Records d'un món en extinció.

Sardana: un patrimoni en perill. Projecte d'investigació dels fons particulars vinculats a la sardana.

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

tren turístic a Móra la Nova,

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

Puja al Baix!
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Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat.

Projecte de recerca i difusió del fons Muniesa. Arxiu d'Imatges del Consell

Cultural de les Valls d'Àneu

Manuscrits i edicions antigues de temàtica sardocatalana en fons bibliogràfics

catalans.

Reporters gràfics i franquisme. L'arxiu d'en Quintana Torres.

Els refugiats a Manresa: l'altra cara de la Guerra Civil

Qui és qui a la comarca de la Selva. Diccionari biogràfic.

El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat n'és

el responsable.

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

organismes, consisteix en continuar la tasca iniciada el 2007 de desenvolupament i funcionament d'una Comissió

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

mediació en l'àmbit del patrimoni cultural i natural de la comarca. Aquesta Comissió està formada per setze

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

. El Consell Cultural de lesValls d'Àneu i el Grup d'Estudis

de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu en són els responsables.

Projecte de caire etnològic que s'ha fonamentat en documentar de manera concisa el

fons fotogràfic Muniesa del Consell Cultural de les Valls d'Àneu mitjançant la

digitalització i documentació dels originals fotogràfics del fons Muniesa.

- (2008). Esterri d'Àneu: Consell

Cultural de lesValls d'Àneu.

L'Arxiu deTradicions de l'Alguer i l'AteneuAlguerès en són els centres responsables.

El projecte s'ha fonamentat en la localització i divulgació d'una sèrie de documents de temàtica sardocatalana,

bàsicament manuscrits, que es troben en diferents fons de la Biblioteca de Catalunya, de la Biblioteca Museu

Víctor Balaguer i d'altres biblioteques.

El Centre d'Estudis del Bages i l'Arxiu

Comarcal del Bages en són les entitats responsables.

A partir del buidatge fotogràfic de l'Arxiu Quintana Torres, els responsables del projecte han dut a terme una

exposició fotogràfica amb el títol “Reporters gràfics i franquisme. L'arxiu d'en QuintanaTorres”.

. El Centre d'Estudis del Bages i el Grup d'Estudis

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

El projecte es basa en un estudi dels refugiats i desplaçats a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola a partir

del cas concret de Manresa. S'ha dut a terme un buidatge de la documentació disponible; l'elaboració de sèries

estadístiques; un buidatge de premsa local i la localització de testimonis.

El Centre d'Estudis

Selvatans n'és el responsable.

L'objectiu final d'aquest projecte ha estat realitzar un diccionari biogràfic amb

informació complementària sobre els homes i les dones de la Selva i les zones

històricament properes i adreçat a un públic ampli que aporti dades biogràfiques de

personatges de la comarca de la Selva per tal de poder ampliar informació per compte

propi.

El fons Muniesa i les Valls d'Àneu (1950-1968)
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Projectes pertanyents a la VII Convocatòria (2009)

VIII Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural

(abril 2010)

El marquesat d'Oristany i l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Bombes i refugis a l'Hospitalet de Llobregat (1937-1939)

Catalogació del fons bibliogràfic i documental del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs dins de la

Xarxa de Biblioteques Socials

Estudi del patrimoni Bosch Vivas de Bràfim (l'Alt Camp) a principis del s. XIX

Ponts a la mar, tres comunitats unides per la història. Els vincles entre l'Alguer, Càller i Vilassar

Transcripció i estudi de les notes folklòriques de Pere Alsius

L'Arxiu de Tradicions de l'Alguer i l'Archivio

Storico del Comune di Oristano en són els responsables.

El projecte s'ha fonamentat en la recerca a l'Arxiu de la Corona d'Aragó dels documents relacionats amb la

història del Marquesat d'Oristany (1412-1479).

, 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 un altre dels aspectes destacats de la Guerra Civil fins ara poc estudiat i poc conegut a

l'Hospitalet.

, a càrrec del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs.

Aquest projecte consisteix en la catalogació dels fons bibliogràfics i documentals rebuts pel Centre

d'Estudis Josep Ester Borràs en els darrers anys. Es vol dur a terme la creació i gestió d'una biblioteca

especialitzada en temàtica social que serà consultable com a base de dades a través de la xarxa i a la seu social del

centre.

, a càrrec de la Fundació

Bosch i Cardellach.

El projecte es fonamenta en l'estudi aprofundit del Patrimoni Bosch Vivas de Bràfim (localització

toponímica i topogràfica, localització dels documents notarials que l'afecten), situant-lo en el context econòmic

i sociopolític corresponent.

, a

càrrec del Centre d'EstudisVilassarencs.

El projecte consisteix en la realització d'un documental audiovisual en què es pretén rescatar certs aspectes

de l'ideari religiós dels vilassarencs i del vincle sentimental entreVilassar i Sardenya.

, a càrrec del Centre d'Estudis Comarcals

Banyoles.

El projecte pretén transcriure i estudiar l'obra folklòrica de Pere Alsius, així com també inventariar l'obra

d'aquest erudit català del segle XIX i principis del XX.
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Estudi de la producció científica, literària i documental de l'obra d'Anton Bosch i Cardellach (Fase II),

Símbols rituals. Violència iconoclasta l'estiu del 1936 a la comarca del Bages (Fase II)

Guia turística de Terrassa

El tercer carlisme a les terres de cruïlla (1872-1876) (I Fase)

Projecte d'estudi de les diverses festes medievals dels pobles de Catalunya,

Drassanes Tino: la darrera nissaga de mestres d'Aixa de Palamós

La cuina dels pescadors: el ranxo a bord

Etnobotànica, agricultura i sostenibilitat a la Conca de Barberà (Fase I)

.

a càrrec de la Fundació Bosch i Cardellach.

El projecte es fonamenta en la transcripció de manuscrits inèdits d'Anton Bosch i Cardellach, metge,

historiador, arxiver i secretari municipal de Sabadell: la de la Casa Duran de Pedregar que consta

de 238 folis més documentació solta amb el regest de 180 documents del fons i alguns croquis de peces de terra.

, a càrrec del

Centre d'Estudis del Bages.

Segona fase d'un projecte fonamental en la recerca de les destruccions iconoclastes produïdes a la comarca

del Bages l'estiu del 1936, parant atenció als objectes víctimes de les agressions, des d'una perspectiva pròpia de

l'antropologia, tenint en compte el simbolisme i l'estudi dels rituals.

, a càrrec del Centre d'Estudis Històrics deTerrassa.

El projecte consisteix en documentar una guia turística de Terrassa i aportar un valor afegit a la ciutat des del

punt de vista econòmic, sociocultural i mediambiental. Amb aquesta guia es pretén encabir tota la informació

pertinent sobre la ciutat a nivell turístic.

a càrrec del Centre d'Estudis d'Ulldecona.

El projecte es fonamenta en l'estudi i anàlisi del fenomen del carlisme, en concret del tercer carlisme (1872-

1876), i bàsicament a la comarca del Montsià, que fa de pont entre diverses territorialitats.

a càrrec de l'Associació Festa

Medieval Sant Jordi de Badalona.

El projecte se centra en la creació d'una guia de festes i altres activitats medievals de Catalunya, així com en la

celebració d'un taller amb vistes a la possible creació d'una xarxa de coordinació d'entitats públiques i privades

organitzadores de festes i activitats medievals.

, a càrrec de la Fundació

Promediterrània - Museu de la Pesca.

Aquest projecte té com a objectiu principal estudiar l'evolució d'una drassana tradicional i explicar-ne els

canvis que experimenta l'ofici i la figura del mestre d'aixa; el procés de construcció d'embarcacions o les diferents

tipologies d'embarcacions tradicionals i les seves evolucions, nomenclatura, etc.

, a càrrec de la Fundació Promediterrània - Museu de la Pesca.

Aquest projecte vol analitzar, des d'un punt de vista etnològic, la cuina que practicaven i practiquen els

pescadors a bord de les seves barques al Baix Empordà i que ha passat de ser una cuina desprestigiada fins fa

poques dècades, que s'ha convertit en un element patrimonial de referència.

a càrrec del Centre d'Història

Natural de la Conca de Barberà

Aquest treball vol recollir i divulgar unes maneres de fer, avui en la seva majoria en desús i sovint oblidades,

que les dones i els homes del passat, més o menys llunyà, portaven a terme per tal d'obtenir els fruits de la pràctica

Història Nova

,

,
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agrícola o l'aprofitament silvestre d'una manera molt més respectuosa amb el medi que les pràctiques actuals

convencionals.

, a càrrec del Centre d'Estudis Comarcals Igualada

Aquest projecte té com a objectiu fer visible de forma gràfica i textual la relació entre antigues formes de

construcció i elements tradicionals i les noves propostes en eficiència energètica.

, a càrrec del

Centre d'Estudis Locals d'Alaior. Fòrum 3er. Mil·leni.

Aquest projecte pretén conèixer quin és el patrimoni etnològic ubicat dins el terme municipal d'Alaior, fer-

ne un inventari per tal de tenir-ne constància, conèixer la seva ubicació i conservació actual i, finalment,

proposar mesures de conservació a l'administració pública i als seus propietaris.

a càrrec del Centre d'Estudis de la Ribera Ebre.

La finalitat d'aquest projecte és documentar l'ofici de sirgador en el curs de l'Ebre català.Aquesta recerca se

centrarà, d'una banda, en el treball de camp i especialment en la realització d'entrevistes semiestructurades a

informants, i de l'altra, en el buidatge d'arxius.

, a càrrec del Centre d'Estudis de la Ribera Ebre.

La finalitat principal del projecte global consisteix en la creació d'una Comissió Cívica del Patrimoni de les

Terres de l'Ebre. En aquesta segona fase es portaran a terme els treballs de constitució de la Comissió,

s'avaluaran els primers casos i s'elaboraran les primeres resolucions.

, a càrrec de l'Institut de

Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona.

Aquest projecte consisteix en la recuperació biogràfica i històrica de cinc figures del periodisme literari

gironí dels anys de la República, com foren: ClaudiAmetlla, Manuel Brunet,Agustí Cabruja, Joan de Garganta i

Jaume Gascon.

, a càrrec de l'Institut

Català d'Antropologia.

Aquest estudi parteix de l'objectiu de realitzar una aproximació històrica al fenomen del cooperativisme als

barris de Sant Martí de Barcelona des de finals del segle XIX fins al 1939.

), a càrrec

de la Fundació Roca i Galès.

La recerca específica del projecte té com a base l'estudi de la cooperativa i el sindicat de la classe a la Conca

de Barberà, configurant un component de barreja, formulat pel nou règim franquista com a sindicat vertical.

Biodiversitat i etnologia a l'Anoia: hàbitat sostenible

Inventari i estudi per al coneixement i la preservació del patrimoni etnològic (Fase I )

Sirgadors de l'Ebre,

Creació de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre (Fase II: Constitució i primers

casos d'anàlisi)

Cinc escriptors-periodistes gironins de la República: memòria i presència

Experiències cooperatives d'autoorganització obrera a Sant Martí (1870-1939)

La nova sindicació agrària i gremial sorgida de la guerra a la Conca de Barberà (1939-1944
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Paisatge latent: terres, closes, cortals i cortaleres,

La vida al camp durant el tardofranquisme (1960-1980). El cas d'Aiguaviva. (Fase I)

Resistència i contestació durant el franquisme a l'Hospitalet de Llobregat,

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

Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat

Els Pastorets a les Terres de l'Ebre

Terra de comarques, país de ciutats. Diàlegs amb el territori: guia didàctica,

Planimetria de les esglésies romàniques a les Valls d'Àneu,

a càrrec de l' Associació d'Història Rural de les

Comarques Gironines.

Aquest projecte pretén fer un estudi interdisciplinari sobre unes unitats paisatgístiques antropitzades molt

característiques del patrimoni arquitectònic i paisatge altempordanesos.

, a càrrec de

l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.

Estudi d'antropologia històrica sobre els canvis i transformacions socials i culturals que van tenir lloc durant

el tardofranquisme (1960-1980) al món rural de Girona, a través del cas del municipi d'Aiguaviva.

a càrrec del Centre d'Estudis

de l'Hospitalet.

Aquest projecte vol aprofundir en el coneixement i difondre el que han estat els moviment socials que en el

seu moment van ser una forma d'oposició al règim franquista.

a càrrec del

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

El projecte consisteix en la realització d'una exposició itinerant sobre la lluita antifranquista que es va dur a

terme a la comarca del Baix Llobregat durant els anys seixanta i setanta.

, a càrrec del Centre d'Estudis Comarcals del Baix

Llobregat.

Es tracta d'un projecte amb dos anys de trajectòria, concebut des de la participació ciutadana i pensat com un

òrgan de debat i de propostes per a un millor tractament dels conflictes i oportunitats vers el patrimoni.

, a càrrec del Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques

Centrals dels Països Catalans.

El projecte consisteix en la recollida d'informació sobre les representacions dels Pastorets a les Terres de

l'Ebre al llarg de la història, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, amb la intenció de recuperar i revitalitzar

aquesta manifestació del teatre popular.

a càrrec de l'Associació

Cultural Centelles i Riusech.

Aquest projecte consisteix en la presentació del valor de les comarques a través de les seues singularitats més

importants, com a paradís a reconquerir per a tornar a fer deValència un país essencialment valencià.

a càrrec del Consell Cultural de les Valls

d'Àneu.

Aquest projecte pretén establir criteris globals d'actuació en relació als diferents monuments o elements

arquitectònics que han estudiat per tal de poder-se plantejar programes d'intervenció o restauració.
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Servei de documentació i recursos sobre la II República, Guerra Civil i Franquisme al Solsonès (Fase

II)

Molins de secà. Medi, producció i tecnologia al sud del Solsonès (Fase I)

Les terres del Gaià a l'arxiuAlbert Bastardes

a càrrec del Centre d'Estudis Lacetans.

Es tracta de la segona fase de projecte que es fonamenta en la recerca de documentació relativa al Solsonès

en l'Arxiu Militar d'Àvila i l'Archivo Histórico Nacional, per tal d'enriquir el fons del Servei de Documentació i

Recursos.

, a càrrec del Centre d'Estudis

Lacetans.

Projecte de recerca històrica sobre els molins dels municipis del sud del Solsonès: Riner, Pinell, Pinós, la

Molsosa i Llobera. Les fonts a utilitzar seran els protocols notarials i els fons municipals.

, a càrrec del Centre d'Estudis del Gaià.

Projecte fonamentat en la identificació i descripció de les cent vuitanta-sis fotografies conservades a l'Arxiu

Albert Bastardes de Vilassar de Dalt, corresponents a llocs i indrets de les terres del Gaià i la realització d'una

exposició itinerant.

,
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8.3. Balanç de les subvencions a centres d'estudis locals i
comarcals destinades a l'edició de publicacions periòdiques
i obres de recerca de l'àmbit humanístic

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).

Dins la convocatòria es van concedir ajuts a setanta-quatre publicacions: trenta-sis a

revistes de recerca científica, deu a revistes de divulgació cultural i vint-i-vuit a monografies.

Està tot bé, 
la segona fo
més quadra
foto de la m
Menorquí d’

A banda, a l
que queden
perquè no e
bé que ho p
en relació a
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V convocatòria d'ajuts a publicacions

Revistes de recerca científica

Aplec de Treballs

Caramella

Caramella

Quaderns d'Estudi

Dovella

Campsentelles

Raïls

Paratge

Miscel·lània de Ginestar

Valldaurex,

Beceroles

L'Aiguadolç

Aguaits

La Resclosa

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura

L'ordit

Lo Senienc. Memòria, Natura i Llengua

Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria

XXVI Sessió d'Estudis Mataronins

Quadern d'Arxiu,

La Rella,

Materials del Llobregat

Sarrià, revista d'investigació i assaig de la Marina Baixa,

Ínsula

Cabdells,

Recull

, núm. 28, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà.

, núm. 22, publicació editada per SOLC i Carrutxa.

, núm. 23, publicació editada per SOLC i Carrutxa.

, núm. 23: publicació editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet.

, núm. 101, publicació editada pel Centre d'Estudis del Bages.

, núm.13, publicació editada pel Centre d'Estudis Santfostencs.

, núm. 26, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona.

, núm. 23, publicació de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,

Vexil·lologia i Nobiliària.

, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

núm. 14, publicació editada perValldaurex. Centre d'Estudis deValldoreix.

, núm. 4, publicació editada pel Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les

Comarques Centrals dels Països Catalans.

, núm. 36, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la MarinaAlta.

, núm. 29, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la MarinaAlta.

, núm. 14, publicació editada pel Centre d'Estudis del Gaià.

, núm. 21: publicació editada per l'Agrupació

Borrianenca de Cultura.

, núm. 3: publicació editada pel Centre de Recerques i Estudis de Santa Perpètua de

Mogoda.

, núm. 6, publicació editada pel Centre d'Estudis

Seniencs.

, núm. 96, publicació editada pel Museu Arxiu de Santa

Maria de Mataró.

, publicació editada pel Museu Arxiu de Santa Maria de

Mataró.

núm.108, publicació editada per la Fundació Bosch i Cardellach.

núm. 23, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals del BaixVinalopó.

, núm.16: publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix

Llobregat.

núm. 3, publicació editada per

l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa.

, núm. 7, publicació editada per l'Arxiu deTradicions de l'Alguer.

núm. 8, publicació editada perAssociació Cultural Centelles i Riusech.

, núm. 12, publicació editada per l'Associació Cultural Baixa Segarra.
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L'espai

Quaderns de Vilaniu

Recull de treballs

Mascançà. Revista d'Estudis sobre el Pla d'Urgell

Terme

Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs

Mirmanda,

Ripacurtia

Finestrelles,

Revista del Vinalopó,

Lo Rafal,

Lo Rafal,

Butlletí del CETA

Butlletí del CETA

Lo ViOlí

Lo ViOlí

Parietes,

Parietes,

Fonts

Fonts

Època de canvis. Als inicis de la romanització. El món rural d'època romana

II Concurs de treballs de Recerca en l'àmbit literari i de l'exili

Els dietaris personals: Testimonis anònims de la nostra història,

La Gràcia revolucionària

, núm. 13, publicació editada per l'Espai de Recerca de Molins de Rei.

, núm. 58, publicació editada per l'Institut d'EstudisVallencs.

, núm. 11, publicació editada pel Centre d'Estudis Sinibald de Mas.

, núm. 1, publicació editada pel Centre de

Recerques del Pla d'Urgell “Mascançà”.

, núm. 25, publicació editada pel Centre d'Estudis Històrics deTerrassa.

, publicació editada pel Grup d'Estudis Cubellencs.

núm. 5, publicació editada per l'Associació Mirmanda.

, núm. 7: publicació editada pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

núm.15, publicació editada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglésias.

núm. 13, publicació editada pel Centre d'Estudis Locals delVinalopó.

núm.106, publicació editada per l'Associació Cultural “Lo Rafal”.

núm.107, publicació editada per l'Associació Cultural “Lo Rafal”.

, núm. 50, publicació editada pel Centre d'Estudis de laTerraAlta.

, núm. 51, publicació editada pel Centre d'Estudis de laTerraAlta.

, núm. 9, publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat.

, núm. 10, publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat.

núm. 6, publicació editada pel Centre d'Estudis Parietes.

núm. 7, publicació editada pel Centre d'Estudis Parietes.

, núm. 41, publicació editada pel Centre d'EstudisArgentonins.

, núm. 42, publicació editada pel Centre d'EstudisArgentonins.

, publicació editada

pel Grup de RecercaArqueològica del Pla de l'Estany.

, publicació editada pel Centre

d'Estudis de la IndumentàriaTradicional de lesTerres de l'Ebre.

publicació editada per l'Institut

d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell.

, publicació editada pelTaller d'Història de Gràcia.

Revistes de divulgació

Monografies

La Guerra del Francès a la Conca de Barberà, publicació editada pel Centre d'Estudis de la

Conca de Barberà.
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Els noms de lloc i de persona del Pinell de Brai,

Gavà: 21 recorreguts per fer a peu, corrent i en BTT,

Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat

La parròquia de Sant Joan Baptista en el segle del Renaixement

Història militar de la Guerra Civil a la comarca de la Selva,

La masia i l'arquitectura muntanyenca a Catalunya

Els capítols matrimonials. Una font per a la història social

Palamós: Pedra a pedra, rajol a rajol,

El riu Albaida, qualitat ambiental de les seues riberes,

Itineraris per les terres de cruïlla,

Eduard Toda, de Reus a Sardenya,

Els jocs tradicionals a Alcalà de Xivert

De Madrid a Montserrat: La dolorosa experiència de la Guerra Civil espanyola,

Els mamífers carnívors del bosc de Poblet,

Pàtria i exili de Carles Carqués,

Més d'un segle de fotografies escolars a Valls

La mar tradicional dels pescadors de baixa mar de Torredembarra (1950-1995

L'urbanisme al Camp de Túria: Una anàlisi actual,

L'(A) Frontera

Anglesola i els Anglesoles,

La Guerra Civil a la Ribagorça

Flora medicinal bàsica de Montserrat

Cançons populars a Mont-roig del Camp,

Tots els noms: Les víctimes de la Guerra Civil al Penedès

Formació i desenvolupament del patrimoni d'Erasme de Gònima al Baix Llobregat, 1790-1821

publicació editada per l'Associació Cultural Pi de

Broi.

publicació editada pel Centre d'Estudis de

Gavà.

, publicació editada pel Centre Cultural i

Recreatiu “La Unió”.

, publicació editada per

l'Ecomuseu dels Ports.

publicació editada pel Centre

d'Estudis Selvatans.

, publicació editada per l'Associació d'Història

Rural de les Comarques Gironines.

, publicació editada per l'Associació

d'Història Rural de les Comarques Gironines.

publicació editada pel Museu de la Pesca.

publicació editada per l'Institut d'Estudis de

laVall d'Albaida.

publicació editada pel Centre d'Estudis Seniencs.

publicació editada perArxiu deTradicions de l'Alguer.

, publicació editada per l'AssociacióAmics de Mainhardt.

publicació

editada per l'Associació Cultural del Montserrat.

publicació editada pel Centre d'Història Natural de la

Conca de Barberà.

publicació editada pel Centre d'Estudis Canetencs.

, publicació editada per l'Institut d'EstudisVallencs.

), publicació

editada pel Centre d'Estudis Sinibald de Mas.

publicació editada per l'Institut d'Estudis

Comarcals Camp deTúria.

, publicació editada per l'Associació Mirmanda.

publicació editada pel Grup de Recerques de lesTerres de Ponent.

, publicació editada pel Centre d'Estudis Ribagorçans.

, publicació editada per l'Associació Cultural del

Montserrat.

publicació editada pel Centre d'Estudis Mont-rogencs.

, publicació editada per l'Institut

d'Estudis Penedesencs.

,

publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
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8.4. Beca Joan Veny

Si fem un balanç, podem dir que la Beca Joan Veny ha estat convocada en tres ocasions. La primera

es va atorgar a la Sra. Teresa Izquierdo Salom per a la realització del treball

. Finalment, aquesta persona va renunciar a la beca i

el treball no es va realitzar. Se'n va fer una segona convocatòria i en aquesta ocasió la beca es va atorgar

al Sr. Josep M. Boladeras per a la realització del projecte

Els resultats d'aquest treball ens han estat lliurats recentment. De moment no s'ha previst la seva

publicació, però tenim constància que el Sr. Boladeras ha utilitzat el resultat de la seva recerca com a

part de la seva tesi doctoral i que l'ha divulgada a través de diferents articles.

La tercera convocatòria de la Beca Joan Veny s'ha pogut convocar gràcies al suport de la Secretaria de

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. S'hi van presentar tres treballs i el jurat va resoldre

atorgar la beca al projecte , de la Sra. Noëlia Motlló.

Variació i actituds

lingüístiques en l'àmbit urbà de la ciutat de Tortosa

Les preposicions en el català nord-occidental.

Usos i models de l'estàndard oral en pallarès
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9. Convenis i col.laboracions

9.1.

En el marc d'aquest acord, l'Institut segueix treballant conjuntament amb

l'Observatori per a la Recerca Etnològica de Catalunya (IPEC). En aquest període,

les reunions de treball han tingut lloc al Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega de

Tàrrega (18 de setembre de 2009), al Museu Comarcal del Montsià d'Amposta (22

d'octubre de 2009), al CERC- Centre d'Estudis i Recursos Culturals, a Barcelona,

(21 de gener de 2010) i a l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu d'Esterri d'Àneu (4 de juny

de 2010).

Juntament amb la resta d'entitats membres de l'Observatori per a la Recerca

Etnològica de Catalunya, l'IRM va participar en la visita que el mes de febrer del

2010 van fer tots els membres de la Xarxa de l'Observatori de l'IPEC, juntament

amb el Sr. Ramon Fontdevila, al País Basc. Va acompanyar als representants de

l'IRM un membre de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. En

aquesta visita hi va haver un intercanvi d'experiències entre responsables i tècnics en

etnologia del País Basc i els visitants de Catalunya, visitant el Igartubeiti Baserria,

un museïtzat per la Diputació Foral de Guipúscoa, el qual inclou un centre

d'interpretació del basc en general i del Igartubeiti Baserria en concret; la

revalorització dels actius patrimonials de la vila guipuscoana de Zerain; el Museu

d'Euskal Herria i el museu de la Pau, a Gernika i la col·lecció d'objectes etnogràfics a

la localitat alabesa d'Artziniega. Els diferents representants institucionals del

govern, la diputació i ajuntaments bascos i catalans també van participar en un acte

institucional i acadèmic al campus de Donostia de la Universitat del País Basc sota el

nom “Projectes museístics i patrimonials al País Basc i Catalunya: societat, turisme i

xarxes”.

Des de l'IRM es continua amb la tasca d'enviar a la redacció del (Revista

Electrònica d'Etnologia de l'IPEC) notícies, activitats i publicacions d'etnologia dels

cen t r e s d ' e s tud i s , ampl i an t aques t a in fo rmac ió amb e l b loc

, de l'Observatori per a la Recerca Etnològica

de Catalunya.

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 de la Jornada Nacional

Protecció del Patrimoni Etnològic, que tindrà lloc al novembre de 2010. Respecte al

projecte d'exposicions temporals transversals, l'IRM informa a l'equip de l'IPEC de

les recerques sobre les temàtiques que han treballat els centres d'estudis, per tal de

tenir en compte les seves possibles aportacions.

La segona edició del projecte “Fem memòria de... Tallers i jornades de memòria

oral” es va presentar al Museu Comarcal de l'Urgell, a Tàrrega, al setembre del 2009.

caserío

caserío

Ridec

http://nusosdexarxa.wordpress.com/

Foto reunió d'antenes al Museu
Comarcal de l'Urgell-Tàrrega.
Fotografia cedida pel Museu

Comarcal de l'Urgell.

Activitats en col .laboració amb l'Observatori del
Patrimoni Etnològic de l'Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana

Acte del programa “Els centres
d'estudis i la memoria oral” a

Roquetes-Nou Barris.
Fons IRM.
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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.

En aquesta edició, l'Institut va comptar amb la col·laboració del Grup de

Recerques de Cervelló, l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, l'ArboçActhiva't i

el Taller d'Història de Gràcia que van coorganitzar diferents activitats: “El vidre a

Cervelló” (Grup de Recerca de Cervelló); “Els moviments socials a Nou Barris als

anys setanta i vuitanta del segle XX” (Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris); “Fets

i records especials de la gent gran de l'Arboç” (L'Arboç Acthiva't - Associació

Cultural per a les Tradicions i la Història de la Vila de l'Arboç) i “La vida durant la

postguerra” (Taller d'Història de Gràcia).

Des del mes de maig de 2009 es van realitzar diferents presentacions de les recerques d'etnologia contractades

per l'IPEC que s'han acabat recentment. Durant la segona meitat de 2009 es van presentar dues recerques.En

primer lloc, es va dur a terme la presentació del projecte ,

de l'Associació CulturalAmics iAmigues de l'Ebre, a càrrec de Carme Queralt, Eva Castellanos, Joan Vidal i Roc

Salvadó, autors del treball. Aquest acte es va emmarcar dins de la 18a. edició del

Tradicionàrius de Roquetes (el Baix Ebre), el 28 d'agost de 2009.

Al 2010, aquestes activitats han format part del programa conjunt Cultura Viva.

La Recerca Etnològica a Catalunya. Al llarg del primer semestre s'hi han presentat

dues recerques més. La primera,

, es va presentar el 28 de maig en el

marc de la Setmana Cultural de Pallejà (el Baix Llobregat) i va anar a càrrec dels

Amics del Museu de Pallejà i d'Eva Garcia Lleixà, coordinadora del projecte.

Posteriorment, i dins dels actes culturals de Móra la Nova (la Ribera d'Ebre), el 17 de

juny es va presentar la recerca de Robert Faltus

.

L'IRM treballa per donar a conèixer l'IPEC als centres d'estudis i les

presentacions anuals als diferents territoris s'han desvetllat com una bona eina per a

aquest objectiu. La presentació del 2009 es va fer a Igualada (l'Anoia) el 28 de

novembre, acollida pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i amb la col·laboració

de l'Ajuntament d' Igualada i del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.

La jornada dugué per títol “Recerca etnològica i centres d'estudis. Presentació de

l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya” i va dedicar un espai a explicar de

forma detallada el procés a seguir per sol·licitar la figura de protecció Zona d'Interès

Etnològic. Posteriorment es va presentar el Centre de Documentació del Centre de

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i diverses recerques recents

sobre temes d'etnologia a l'Anoia. La propera presentació de l'IPEC tindrà lloc el

proper mes de novembre a Sitges, acollida per l'Institut d'Estudis Penedesencs i el

Grup d'Estudis Sitgetans

Més tard, el 27 de novembre, es va presentar a Mataró (el Maresme) la recerca

d'Eliseu Carbonell .

. Aquesta activitat fou organitzada conjuntament

amb el Grup d'Història del Casal de Mataró

Etnoclimatologia marítima a l'Alt Maresme Estudis dels sabers

populars davant del canvi climàtic

Els cantadors de jota improvisada a les Terres de l'Ebre

La vida a les masies del Pla del Llobregat (XIX-XX)

a través del fons del Museu Municipal de Pallejà

La recerca de folklore musical de la

Ribera d'Ebre

Acte de presentació de l’IPEC
a Igualada. Fons IRM.

Presentació de la recerca
IPEC a Mataró. Fons IRM
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Programa Els Jocs en la Història

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

El 14 i 15 de maig de 2010 es va dur a terme al Museu del Joguet de Catalunya de

Figueres la tercera edició del programa Els Jocs en la Història 2008-2012. La

jornada d'aquest any, que portava per títol “Cultura material i cultura immaterial en

el joc”, va estar 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 la Fundació Museu del Joguet de

maig de

2010) i a la VII Fira del Llibre Ebrenc (Móra d'Ebre, 5 i 6 de juny de 2010).

Catalunya, i va comptar amb el suport de moltes altres institucions i entitats de la

ciutat, com el propi Ajuntament de Figueres, l'ICE de la Universitat Rovira i Virgili,

el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Associació Europea de

Jocs i Esports Tradicionals, l'INEFC de Lleida, l'Institut d'Estudis Empordanesos, la

Fundació Nous Horitzons, la Fundació Irla, Pyrene PV, Hora Nova - Bisetmanari de

l'Alt Empordà i Empordà - Setmanari de l'Alt Empordà. En aquesta edició,

juntament amb els investigadors de Catalunya i la demostració pràctica dels Amics

de la Baldufa, hi participaren investigadors de França, Cantàbria, Aragó, les Illes

Balears i el País Valencià.

Anteriorment, al mes de juliol de 2009, l'Institut va participar en la 13a. edició del

Curs Els jocs tradicionals de la FESTCAT a Horta de Sant Joan, amb la presentació

de les actes de la segona jornada del programa Els Jocs en la Història, 2008-2012,

amb el títol , que es va realitzar a l'abril de 2009 al

Museu d'Art Modern de Tarragona. Aquest acte també va servir per a presentar la

tercera edició de la jornada a Figueres.

El 17 d'octubre del 2009 es va realitzar al Pinell de Brai (la Terra Alta) la VIII

edició de la Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre, organitzat per l'Institut

Ramon Muntaner 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. En aquesta edició es mostraren diferents recerques sobre

religiositat popular a les Terres de l'Ebre, sota el títol “Ermites i romiatges: religió i

cultura popular”. Des de l'Institut es va preparar 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. També s'hi va presentar el DVD

que, a més de les ponències i comunicacions d'aquesta

jornada, inclou recerques sobre unes quaranta ermites de les Terres de l'Ebre. En

aquest treball, coordinat pel Museu Comarcal del Montsià, l'Institut 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, s'ha mantingut la itinerància del pòster “Patrimoni etnològic i

centres d'estudis”, una eina divulgativa que en el darrer any estigué present a les

Jornades Cultura Viva organitzades pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i

Tradicional Catalana i l'Institut Català d'Antropologia (Barcelona, 12 i 13 de novembre de 2009); a l'Assemblea

General de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (Riudoms, 27 de febrer de 2010), a les

Jornades Jocs en la Història 2010 (Figueres, 14 i 15 de maig de 2010); al Recercat (Badalona, 22 i 23 de

Les societats a través del joc

Ermites i romiatges:

Religió i cultura popular

Conferència inaugural de la
Jornada 2010 del programa

Els Jocs en la Història a
Figueres. Fons IRM.
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Foment de la recerca en l'àmbit de l'etnologia

Altres activitats de caire etnològic en les quals ha participat l'Institut Ramon Muntaner

Dins d'aquest àmbit, l'IRM ha continuat fent difusió als centres d'estudis de les convocatòries dels programes

de recerca etnològica de l'IPEC, obertes al febrer de 2010; de les beques per a la realització de treballs de recerca

sobre el patrimoni etnològic de Catalunya publicades pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació al

gener 2010 i dels ajuts a projectes de recerca etnològica del propi IRM, convocats al gener de 2010.Amés, també

s'ha seguit amb l'assessorament als centres d'estudis i investigadors aspirants a aquestes convocatòries.

En el seu intent d'impulsar la investigació en el camp de l'etnologia, l'Institut segueix 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 ho sol·liciten. En les diferents

convocatòries, s'ha assessorat diferents projectes del Vallespir, l'Anoia, el Ripollès, el Solsonès, el Baix

Llobregat, el Maresme, la Ribagorça i el Segrià.

En aquest apartat s'inclouen fonamentalment activitats i programes d'entitats, centres d'estudis i altres

organismes en els quals l'IRM ha participat com a col·laborador.

L'Institut va col·laborar a les VII Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya: Barcelona i les Grans

Fàbriques dels Segles XIX i XX que organitzà el Museu d'Història de Catalunya, l'Associació del Museu de la

Ciència i de la Tècnica i de l'Arqueologia Industrial i l'Ajuntament de Barcelona i que es van dur a terme del 29 al

31 d'octubre de 2009. L'IRM hi va col·laborar animant els centres d'estudis a que hi presentessin comunicacions i

també difonent l'activitat.

Amb la Fundació del Món Rural, l'Institut ha col·laborat amb el projecte , aportant-hi

les recerques, articles i publicacions dels diferents centres d'estudis que tracten temes relacionats amb l'etnologia

del món rural. Aquesta base de dades, que encara s'està ampliant, es pot consultar a:

http://www.arrelsconreusabers.cat/.

Altres activitats que es poden incloure en aquesta línia de treball però que han estat tractades amb major detall

dins d'altres apartats de la memòria són: el I Congrés de Cultura Popular de les Terres de l'Ebre, la I Jornada

Recerca Local. Patrimoni i Història Marítima o la participació en el Consell Promotor de la Història de les Terres

de l'Ebre.

Arrels. Conreu de sabers

9.2. Projecte Tallers per a la Festa. Terres de l'Ebre (juliol 2009-juliol 2010)

Al juliol de 2010 l'IRM ha acabat la gestió del programa “Tallers per a la festa – Terres de l'Ebre” del Centre de

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Pel que fa a l'últim any, han anat tancant-se els projectes

que encara no havien conclòs, com són: la (Deltebre), la

i el (Amposta). En referència al personal encarregat

d'aquesta tasca, l'IRM ha gaudit d'un pla d'ocupació del SOC (de gener a juny de 2009), tot i que també hi ha hagut

personal contractat en els períodes que aquest pla no cobria (novembre i desembre de 2008 i el període entre juliol

de 2009 i agost de 2010).

Festa de la sega 2009 Festa de Sant Antoni 2010 a Mas

de Barberans Mercat a la plaça a principis del segle XX 2010
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Festes de l'arròs a Deltebre: la sega (fase II) (20 de setembre de 2009)

Festa de Sant Antoni a Mas de Barberans. Recuperació de la festa

major d'hivern (fase II) (16 de gener de 2010)

Mercat a la plaça.Amposta a principis del segle XX (22 i 23 de maig de 2010)

Al setembre de 2009 va concloure la fase II d'aquest projecte, incorporant-hi un sainet costumista i una ballada

de la jota de Deltebre, així com un grup gens menyspreable de participants al concurs de cant improvisat de jota.

Aquests van ser els fruits dels tallers previs celebrats: taller d'indumentària per a personatges teatrals; taller

d'interpretació teatral; taller de guió teatral; taller de ball de jota tradicional de Deltebre i taller de cant improvisat

de jota. En conjunt, el resultat dels tallers va atorgar un lluïment especial a la festa en cadascun d'aquests aspectes.

Veient els resultats tan positius, des de l'organització es preveu introduir per a les edicions futures altres elements

que contribueixin a mantenir i, si és possible, augmentar el nivell aconseguit enguany.

Els tallers nous executats durant l'any 2009 per a l'edició 2010 de la festa han

estat: taller de dansa dels dimonis; taller de coreografia i dansa de la filadora; taller

de jota masovera i taller de versadors, que han conclòs la fase darrera d'aquest

projecte. Podem dir que ha estat una culminació del projecte molt reeixida, tant pels

resultats obtinguts als tallers com per l'afluència de públic.Amés, l'esforç per acabar

d'implicar el sector més jove del municipi ja detectat al 2009 ha obtingut una

resposta molt positiva. L'aspecte diferenciador a destacar del projecte és la figura del

Majoral de la festa, una persona del poble encarregada de regir i organitzar la festa

patronal, que ha estat precisament un dels elements també recuperats. Veient el

conjunt de tallers executats així com llurs resultats, i si tenim en compte l'actitud i la

implicació dels veïns i de les entitats i del consistori durant la preparació (s'ha

aconseguit mobilitzar una setantena de persones en un poble d'uns set-cents

habitants), podem afirmar com a conclusió final que el projecte ha estat tot un èxit en

tots els aspectes, la qual cosa fa que tot plegat ens auguri un futur cert per a la seva

continuïtat.

Des del mes de gener fins al mes de maig es van anar ultimant els últims detalls per a aquesta segona edició del
projecte. Enguany es va dur a terme la segona part de la recerca etnològica, que es va completar amb els
enregistraments en vídeo de les entrevistes a alguns ampostins d'edat avançada que van informar d'altres aspectes
de l'època que vol recrear la festa del “mercat”.

Pel que fa al taller de jocs tradicionals, els mestres de primària i monitors de lleure implicats van assajar-lo el dia
28 d'abril a l'emplaçament previst. Per altra banda, l'Escola d'Arts i Disseny municipal va convocar un concurs de
disseny i el cartell guanyador es va fer imprimir i es va repartir arreu de la ciutat els dies previs a la festa.

En relació al taller de balls de principis del segle XX, s'ha adaptat la sarsuela de que han intitulat
—al·ludint a un dels símbols d'aquesta ciutat, com és el pont sobre l'Ebre—. Val a dir que aquest ha

estat un dels tallers més participats.

La Gran Vía
Ja tenim pont

Autor: Mariano Cebolla.
Fons IRM.

Autor: Mariano Cebolla.
Fons IRM.
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La celebració de la festa d'enguany ha estat, de nou, tot un èxit. Per una banda, la

recreació nocturna de les escenes d'un mercat de l'època a “Una passejada pel temps”

del dissabte al vespre, fruit dels tallers de 2009; per una altra, la mostra de jocs

tradicionals infantils va mobilitzar els menuts que, gràcies a la preparació dels seus

mestres i monitors, van ensenyar tot de jocs a què se solia jugar al carrer als anys vint;

l'escenificació dels balls de principis del segle XX amb la sarsuela es

va dur a terme el diumenge 23 i el dilluns 24 de maig i va ser molt lluïda, amb un gran

èxit de públic.

El desenvolupament del projecte va patir puntualment quan el tema

pressupostari no estava encara esclarit, tot i que gràcies a una aportació afegida del

consistori va permetre que el resultat no es veiés afectat. A banda, degut a la seva

envergadura, ha estat necessària una coordinadora externa que ha treballat

conjuntament amb els responsables de l'Ajuntament i amb l'IRM. D'altra banda, s'ha

fet un esforç reiterat de clarificació i delimitació de les tasques corresponents a

l'IRM per una banda i a l'Ajuntament per l'altra. En qualsevol cas, hi ha hagut una

bona entesa i col·laboració i una molt bona capacitat de treball.

Des de l'IRM, al llarg de la gestió d'aquest programa, s'ha anat assessorant els consistoris que se'ns han adreçat

interessats en presentar algun projecte per a la convocatòria següent. En total s'ha assessorat set consistoris amb

els corresponents projectes incipients, que han estat: la Festa del Riu (Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre); la Festa de

Sant Antoni (Benissanet, la Ribera d'Ebre); la Trobada Anual de Jotes de la Ribera d'Ebre (des d'un conjunt

d'entitats de la comarca de la Ribera d'Ebre); la Colla Gegantera i Colla de Dolçainers de Deltebre (el Baix Ebre);

la Festa de Sant Antoni a Roquetes (el Baix Ebre); l'ampliació de la Festa del Mercat a la Plaça d'Amposta (el

Montsià) i la millora de la Festa de la Plantada de l'Arròs a Deltebre (el Baix Ebre).

Per a la nova convocatòria de 2010, l'IRM no durà la gestió del programa a les Terres de l'Ebre de forma

directa, com fins ara, sinó que farà l'assessorament científic de la nova entitat que durà aquesta gestió fins al 2012

i que és La Ségola. Desenvolupament i gestió de projectes.

Ja tenim pont

Acord de col.laboració amb la Subdirecció General d'arxius
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya

Aquesta col·laboració se centra en l'aportació d'informació per part dels centres i instituts d'estudis locals i

comarcals al Cens d'Arxius.

Servei d'assessorament

L'IRM i la convocatòria 2010 del programa Tallers per a la festa – Terres de l'Ebre

9.3.

Fotografies cedides per
l'Ajuntament d'Amposta



71.memòria anual
2009  2010

memòria anual
2009  2010

El mecanisme de funcionament és el següent: des de la Subdirecció General d'Arxius se'ns informa de les

comarques on s'inicia el cens i des de l'IRM preparem la llista de les entitats que tenim localitzades en aquell

territori. Es fa arribar aquesta informació als arxius comarcals i després des d'allà s'organitza la recollida

d'informació.

Si bé en etapes anteriors s'havia propiciat la trobada entre les entitats i l'arxiver comarcal, en aquests darrers

mesos no hi ha hagut cap petició per part dels arxius comarcals per organitzar aquestes trobades. Tot i amb això, a

principis del 2010, l'Institut Ramon Muntaner va fer arribar als arxius comarcals corresponents les dades dels

centres d'estudis de dotze comarques: l'Alt Camp, l'Alt Empordà, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Baix

Penedès, el Berguedà, la Cerdanya, el Garraf, Osona, el Pla d'Urgell i la Selva.

9.4. Relacions amb les universitats

Les dues accions que s'han concretat en relació a aquest conveni han estat: la col·laboració en l'organització

del Congrés Centres d'Estudis, Universitat i Administracions, celebrat a Lleida el 27 i 28 de novembre de 2009, i

la incorporació d'una pàgina de novetats bibliogràfiques a la revista que edita la Xarxa Joan Lluís Vives dos

cops l'any i que arriba a totes les universitats, gràcies a una reducció en el cost de la publicitat.

Hi ha pendent una reunió per analitzar les conclusions del Congrés Centres d'Estudis, Universitat i

Administracions i per veure si es poden iniciar contactes o línies de treball derivades del què en va sortir.

Es manté el conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, tot i que estem a l'espera que la

UOC es posi en contacte amb nosaltres per reiniciar l'enviament de propostes de projectes als estudiants.

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.

Existeixen diversos acords 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 . 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.

Diversos centres d'estudis s'han incorporat al projecte : el Centre d'Estudis

Seniencs, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, el Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra i el

Centre de Lectura de Reus. Està pendent de tancar-se la incorporació del Centre d'Estudis de la Terra Alta i de

l'Institut d'Estudis Penedesencs.

BUC

Antenes del Coneixement

Antenes del Coneixement

Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili
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9.5. Conveni de col.laboració entre el Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim i l'IRM

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, la divulgació i l'estudi de la cultura marítima

en general; impulsar línies de col·laboració en diferents programes i projectes de recerca i elaborar un programa

anual d'actuació conjunta.

En el marc d'aquest conveni, el Museu Marítim i l'IRM convoquen conjuntament el 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.

En aquesta darrera edició s'hi van presentar nou treballs i es va triar el projecte de recerca

, del Sr. Antoni Tur Torres. En el jurat del premi hi participen

en representació de l'IRM el Sr. Joan Vilà i Valentí i la Sra. M. Carme Jiménez.

Una nova línia de col·laboració encetada el 2009 va ser la Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història

Marítima vegeu-ne més informació en l'apartat específic dedicat en aquesta revista)

L'Institut gaudeix en els darrers anys d'acords de col·laboració amb mitjans de comunicació per difondre la

seva activitat. Tot i que, fins a finals del 2009, l'IRM va mantenir el bàner permanent a l'Agència Catalana de

Notícies, es va valorar que els resultats no eren prou satisfactoris i que no compensava el cost amb els

resultats i es va decidir no renovar l'acord per al 2010.

Amb aquests mitjans 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'hi anuncien anualment

el i . També s'hi anuncien puntualment algunes altres activitats que es consideren

rellevants.

L'acord amb Catalunya Ràdio té com a objectiu el suport a la difusió d'activitats de caràcter genèric, com el

, a través d'una sèrie de falques publicitàries que apropen l'activitat al públic en general.

Les Salines d'Eivissa

al segle XVII: Estudi del Llibre de la Sal 1639-1640

(

Recercat l'Espai Despuig

Recercat

9.6. Mitjans de comunicació

El Punt / Presència

Catalunya Ràdio
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9.7. Convenis de col.laboració vinculats a suports econòmics

9.8. CaixaForum

9.9. Institut Català d'Arqueologia Clàssica

S'han mantingut per al 2009 i el 2010 els convenis de suport econòmic amb la Fundació Josep Irla i amb

la Fundació Nous Horitzons.

El 2010 també s'ha aconseguit suport econòmic per al projecte a

través de l'Oficina de Patrocini i Mecenatge de la Generalitat de Catalunya; concretament, es tracta d'una

aportació del Museu de la Vida Rural – Fundació Carulla que es podria repetir per al 2011.

També hem contactat amb la Fundació Privada Mútua Catalana i és possible que ens concedeixin un ajut de suport

a la convocatòria d'ajuts a publicacions, concretament a la de publicacions periòdiques.

Atots ells volem agrair-los el seu suport.

El setembre de 2009, l'Obra Social de la Caixa, a través de CaixaForum i la seva Mediateca, la Coordinadora

de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner van iniciar una col·laboració amb l'objectiu

d'oferir tota una sèrie de serveis als centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcal i als seus socis.

En el marc d'aquest conveni es van programar algunes visites guiades gratuïtes a exposicions programades al

CaixaForum adreçades a membres de centres d'estudis i es va organitzar una sessió informativa a la Mediateca

amb l'objectiu d'informar-los dels serveis que aquesta entitat pot oferir als centres d'estudis.

Una primera actuació que es va acordar va ser la d'oferir de manera gratuïta a tots els socis de centres d'estudis

que hi estiguessin interessants la possibilitat de fer-se socis de la Mediateca i gaudir dels seus serveis de manera

gratuïta. Des de la CCEPC i l'IRM es va informar de la manera com fer-ho. Us recordem que aquesta possibilitat

continua oberta.

L'Institut Ramon Muntaner i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica van signar un conveni de col·laboració

per tal de cercar vies de col·laboració que puguin ser d'interès per als centres d'estudis. De moment no s'ha

concretat cap actuació, més enllà de l'intercanvi d'informació en relació a les activitats que programa cadascuna

de les entitats, però s'estudiaran possibles actuacions conjuntes.

El món agrari a les terres de parla catalana
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Resultat econòmic de l’any 200910.

74.

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 2009

Concepte

Ingressos 2009: 625.896,23

Despeses 2009: 684.189,96

300.000

23.055,05
3,37%

11.534,83
1,69%

204.803,28
29,93%

125.468,85
18,34%

262.464,85
38,36%

10.255,77
1,50%

26.919,49
3,93%

19.683,84
2,88%

* .El resultat negatiu queda compensat amb romanents d'anys anteriors
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Quins elements inclouen els diferents conceptes presentats?

- :

- :

- :

- :

-

- :

- :

- :

Consums d'explotació

Equipaments i locals

Ajuts directes

Ajuts indirectes

Personal i seguretat social

Amortització d'immobilitzat

Serveis professionals

Altres despeses

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

a les activitats, etc.)

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

inversions.

són els que estan subjectes a convocatòria o que es concedeixen

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

apartat.

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.

està relacionat amb la compra de mobiliari, material

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

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

transports, dietes, 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.

Distribució del balanç
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CCEPC

Coordinadora
de Centres
d’Estudis de
Parla Catalana

Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2007 Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana
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6 edicióa

Amb motiu de la 6 edició
d’aquestes jornades, us convidem
a veure aquest DVD.

a

/ 2010




