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Editorial
Any rere any, l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) recull en la memòria anual la intensa 

activitat que desenvolupa al llarg de l'any. Fent un cop d'ull a les activitats del 2015 es fa evident 

que s'han acomplert els objectius fundacionals de l'IRMU de donar suport als projectes de 

recerca i de difusió cultural dels centres, d'enfortir el treball en xarxa i de fer visible la recerca 

local. 

Vilafranca del Penedès ha acollit el Recercat 2015, punt de trobada i d'intercanvi anual dels 

centres i Canillo (Andorra) ha estat la seu del IX Col·loqui Internacional d'Estudis 

Transpirinencs. També s'ha editat la I Beca de recerca històrica Terra d'Ateneus i s'ha atorgat la V 

Beca Joan Veny per a treballs de recerca sobre la variació lingüística de la llengua catalana. 

D'altra banda, s'ha treballat en els diferents inventaris de patrimoni cultural immaterial i s'ha 

rebut l'encàrrec del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) per fer un estudi sobre 

les escoles de música vinculades a bandes a Catalunya. 

Aquest any 2015, coincidint amb la commemoració dels 750 anys del naixement de Ramon 

Muntaner, s'ha celebrat l'Espai Despuig a Peralada, vila natal del cronista, en aquesta ocasió per 

analitzar les noves oportunitats culturals i les possibilitats de col·laboració que s'obren amb la 

nova perspectiva política en els diferents territoris de parla catalana. 

Aquestes són algunes de les nombroses i diverses activitats que durant l'any 2015 s'han 

desenvolupat des de l'IRMU i des dels centres d'estudis que en formen part. I és que, des de la 

seva fundació, l'any 2003, fins ara, l'Institut Ramon Muntaner ha aconseguit, pas a pas, ser un 

referent cultural en l'àmbit lingüístic català; d'una banda, donant suport a les entitats i impulsant 

el treball en xarxa i les sinergies entre els centres d'estudi i altres col·lectius i, d'una altra, 

prestigiant la ingent recerca local i comarcal i donant visibilitat i projecció a les activitats dels 

centres. Bona feina i per molts anys!

Montserrat Nadal Milà,

Cap del Servei de Foment de l'Ús del Català de la Direcció 
General de Política Lingüística. Vocal del Patronat de l’Institut 

Ramon Muntaner i membre del Comitè de Direcció.
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Funcionament intern1.

6.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

L'Institut s'ha centrat el 2015 en tres grans temes: 

l'adaptació a les Lleis de Transparència i de protecció 

de dades i la preparació del codi ètic i de bon govern de 

l'Institut Ramon Muntaner.

En relació a la Llei de Transparència (Llei 19/2014 

de 29 de desembre, i també la Llei 21/2014 de 29 de 

desembre del protectorat de les fundacions i de 

verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública), ha calgut crear un espai 

específic al portal web www.irmu.org i incorporar dins d’aquest apartat tota aquella 

documentació relacionada amb temes estructurals, d'organigrama, funcionament, legislació, 

informació econòmica anual, memòria d'activitats, incidència en el sector i pla de treball anual 

perquè estigui a disposició de totes aquelles persones que vulguin consultar-la.

Al mateix temps, també ens hem posat al dia respecte a la Llei de protecció de dades. S'ha 

realitzat un estudi i s'han seguit les indicacions que hem rebut d'una empresa d'auditoria i 

d'implementació d'aquest tema per tal de complir amb els diferents aspectes que marca la 

legislació vigent. 

Finalment, s'ha treballat en la redacció del codi ètic i de bon govern que defineix la identitat i 

els principis i valors que mouen a la Fundació, recollint l'esperit ètic que ha d'impregnar el 

funcionament intern i totes les actuacions que duu a terme. Aquest codi ètic estableix que la 

Fundació considera necessari que les seves actuacions siguin realitzades amb responsabilitat 

social i, per tal de donar resposta a aquesta necessitat, es dota d'aquest document que recull els 

criteris de funcionament i d'ordre pràctic indispensables perquè totes les decisions responguin als 

criteris ètics que s'hi recullen.

En relació als membres del patronat, s'ha produït la renovació en el càrrec dels Srs. Lluís Puig, 

del Sr. Jaume de Puig i de la Sra. Montserrat Nadal. També s'han produït tres substitucions: s’hi 

van incorporar les Sres. Núria Gil i Eva Vallespí i el Sr. Enric Cobo. Aprofitem per agrair a les 

persones que han deixat de ser membres del patronat, el Sr. Josep Maria Roig, la Sra. Cristina 

Lasala i el Sr. Ramon Ten, els seus anys de dedicació a l'Institut Ramon Muntaner.



7.

2. XI edició

Els dies 9 i 10 de maig se celebrava a Vilafranca del Penedès l'onzena edició 

del Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla 

catalana, punt de trobada anual dels centres d'estudis. En aquesta edició, la 

carpa estava situada a la plaça de Jaume I, en un espai privilegiat del centre de 

la ciutat, davant de l'edifici del Vinseum. Museu de les cultures del Vi, que 

ens va cedir l'auditori per realitzar les diferents taules rodones i l'acte de 

lliurament dels premis de reconeixement Recercat. 

El programa del Recercat oferia diferents activitats tant als 

participants com al públic de la ciutat. A les 10 del matí del dia 9 

s'inaugurava la fira, que de nou estava ubicada en una gran carpa distribuïda 

per espais territorials amb presència també d'un espai dedicat a l'Institut Ramon Muntaner i a 

la Coordinadora de Centres d'Estudis, un espai de llibreria i un espai compartit per a la mostra 

d'audiovisuals i per al “Recerxic”, els tallers infantils pensats des de la recerca local. Les 

autoritats encarregades de la inauguració van ser el Sr. Albert Tubau, president de l'Institut 

d'Estudis Penedesencs; el Sr. Xavier Tudela, president de l'organització de la Capital de la 

Cultura Catalana; el Sr. Josep Santesmases, president de la CCEPC; el Sr. Lluís Puig, director 

general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya i president de l'Institut Ramon Muntaner, i el Sr. Raimon Gusi, 

regidor de cultura de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Immediatament després s'iniciaven les taules rodones. Enguany se'n van celebrar tres. La 

primera es va centrar en la transhumància a Catalunya, amb la participació de Joan Rovira, 

membre del Grup de Treball de la Transhumància i els Camins Ramaders de Catalunya, i 

d'Eduard Trepat, de la Fundació Món Rural. La segona inaugurava una activitat que tindrà 

continuïtat en les properes edicions, amb el títol “El patrimoni a debat”: un espai impulsat per 

les comissions cíviques de patrimoni del Baix Llobregat i de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu 

de tractar diferents temes vinculats al patrimoni sobre la base de casos que han estat treballats 

en el si de les dues comissions. Enguany, la taula es va centrar en la legislació que afecta al 

patrimoni i les seves contradiccions, apuntant-s'hi propostes de possibles modificacions a 

incorporar a la llei de patrimoni vigent. En la taula també  hi van participar dues persones 
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2015

vinculades a centres d'estudis que han estat participant en 

un grup de patrimoni impulsat des de la comissió cívica de 

patrimoni de les Terres de l'Ebre i integrat per persones de 

centres de diferents territoris i formacions, que es va reunir 

de manera regular al llarg del 2014 per debatre en comú 

aspectes vinculats al patrimoni i que va generar un 

document amb propostes a introduir en una nova llei de 

patrimoni. Els dos casos de les comissions que van servir 

de fil conductor van ser el Canal de l'Infanta en el cas del 

Baix Llobregat i el del Molí de l'Assut de Xerta en el de les 

Terres de l'Ebre. Hi van intervenir Vicenç Aguado, que va 

fer una revisió de la legislació vigent en temes de 

patrimoni; Àngels Travé, que va exposar la tasca 

realitzada des del grup de treball de patrimoni; Frederic Prieto, que va exposar el cas del Canal 

de l'Infanta, i Josep Moragrega, que va exposar les greus contradiccions legislatives que s'han 

trobat en el cas del Molí de l'Assut de Xerta. La taula va ser moderada des de l'Institut Ramon 

Muntaner com a responsable del seguiment de les Comissions Cíviques i de la coordinació del 

grup de treball de patrimoni. L'activitat va ser molt ben rebuda per tots els participants i es 

convertirà en una de les propostes centrals dins del Recercat.

A la tarda va tenir lloc la tercera taula centrada en la importància del ferrocarril en diferents 

territoris i des de diferents perspectives. El títol triat per a la taula va ser “La repercussió social, 

econòmica i urbanística del ferrocarril des de diferents perspectives” i hi van participar Jordi 

Sasplugues, president de la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial 

de Móra la Nova; Adriana Rivas, autora d'un estudi sobre el barri del ferrocarril de Sant Vicenç 

de Calders, i Pere Pascual, catedràtic de la Universitat de Barcelona. Va moderar la taula Ginés 

Puente, de l'Institut d'Estudis Penedesencs.

També a la tarda va tenir lloc la presentació del projecte Cultsurfing, una plataforma de 

projecció dels projectes culturals que va ser presentada per Carol Durán, coordinadora del 

projecte.

Inauguració de la fira.
Fons IRMU.
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El Recercat també va incloure diferents activitats complementàries, com les visites al 

campanar de l'església de Vilafranca del Penedès i al CIARGA de Santa Margarida i els 

Monjos o la ruta literària a càrrec de l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Dos tallers infantils van apropar la recerca local als més petits en el context del Recerxic. El 

primer es va centrar en la confecció de punts de llibre i va ser conduït per la directora de la 

Fundació Cañas i el segon es va centrar en els jocs tradicionals fets amb materials reciclats 

organitzat per l'Aula d'Artesanies, Tradicions i Ecologia d'Arnes. 

La mostra d'audiovisuals va permetre enguany veure diferents produccions fetes des dels 

centres d'estudis o en què han col·laborat centres d'estudis. 

Enguany, que es commemora el 750 aniversari del naixement de Ramon Muntaner, ens vam 

voler sumar a la celebració incloent al Recercat una activitat vinculada al programa 

commemoratiu que impulsa l'Ajuntament de Peralada, el concert “Què us cantaré? Ramon 

Muntaner 750 anys”, que va anar a càrrec de Toni Xuclà i Judit Nedderman, acompanyats per 

Jaume Comas en la recitació, una preestrena de 

l'espectacle que van realitzar el mes de juliol següent al 

Castell de Peralada.

Finalment, va tenir lloc una nova edició del 

lliurament dels premis Recercat. Enguany els 

guardonats van ser el Sr. Joan Solé Bordas i el Centre 

d'Estudis de la Ribera d'Ebre, dues trajectòries 

destacades que s'han vist reconegudes per part d'altres 

persones i entitats del mateix col·lectiu, un fet que els 

premiats van valorar molt positivament. Des de 

l'organització dels premis volem reforçar la importància 

que donem al fet que siguin els mateixos centres els que 

proposin les persones i les entitats. Per a la propera 

Taula rodona “El patrimoni a debat”.
Fons IRMU.
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edició els premis prendran entitat pròpia i el procés per a 

rebre les candidatures s'obrirà a la tardor, de manera que 

els centres disposareu de molt més per pensar i articular les 

vostres propostes. El lliurament continuarà essent l'acte 

central del Recercat.

El Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local és un 

projecte de l'Institut Ramon Muntaner, coorganitzat amb 

la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i 

Acció Culturals del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i la CCEPC. En aquesta edició, el 

Recercat ha comptat amb la coorganització de l'Institut 

d'Estudis Penedesencs i l'Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, a qui agraïm totes les facilitats que hem tingut, i amb la col·laboració de l'Ajuntament 

de Santa Margarida i els Monjos, l'Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva 

(ADHSO), la Biblioteca Parroquial de Sant Cugat de Sesgarrigues, la Casal-Societat la 

Principal, el Centre d'Estudis Sadurninencs, el Centre d'Interpretació de l'Aviació 

Republicana i la Guerra Aèria - CIARGA, el Grup d'Estudis Històrics i Culturals de Sant 

Quintí de Mediona, el Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de Riudebitlles, el Museu 

Josep Cañas, la Revista el Martinet i Vinseum - Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. 

Aquesta edició del  Recercat ha comptat amb el suport de la Fundació Josep Irla, la Fundació 

Privada Mútua Catalana i l'Organització de la Capital de la Cultura Catalana

Per últim, aquest 2015 s'han iniciat les reunions per la celebració del proper Recercat, que 

tindrà lloc a Vic els dies 30 d'abril i 1 de maig de 2016..

Acte de lliurament dels IX Premis Recercat.
Fons IRMU.
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3. Edició Espai Despuig

ESPAI
DESPUIG

 IX EDICIÓ

El 14 de novembre celebràvem a Peralada, a l'espai Miquel Mateu 

del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada, la novena 

edició de l'Espai Despuig, amb el títol “Oportunitats i reptes del món 

cultural en el context actual”, organitzat per l'Institut Ramon 

Muntaner, l'Ajuntament de Peralada i l'Institut d'Estudis 

Empordanesos, amb el suport de la Fundació Josep Irla.

Aquesta nova edició de l'Espai Despuig pretenia analitzar les noves perspectives culturals i 

les possibilitats de col·laboració que s'obren amb la nova perspectiva política en els diferents 

territoris de parla catalana, bé dins d'iniciatives ja en marxa, bé per a la construcció de noves 

propostes de treball conjunt.

Les activitats van començar a les onze del matí amb els parlaments institucionals a càrrec de 

l'Il·lm. Sr. Pere Torrent i Martí, alcalde de Peralada, el Sr. Lluís Puig i Gordi, director general 

de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i president de l'IRMU, i la Sra. Anna M. Puig, presidenta de l'Institut 

d'Estudis Empordanesos.

Posteriorment, va tenir lloc la presentació de la base de dades de l'associacionisme històric 

català (1870-1980), elaborada pel grup de recerca ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili 

( U RV ) ,  a m b  l a  c o l · l a b o r a c i ó  d e l 

Departament de Cultura, l'IRMU i la 

CCEPC, a càrrec de Ramon Arnabat i Mireia 

Ros. Seguidament, es va dur a terme la taula 

rodona "Oportunitats i reptes del món 

cultural en el context actual", amb la 

participació de Jaume Mascaró, representant 

del Consell Científic de l'Institut Menorquí 

d'Estudis; Antoni Prats, de l'Institut d'Estudis 

Taula rodona del IX Espai Despuig.
Fons IRMU.
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Comarcals de la Marina Alta; Josep F. Moragrega, d'Òmnium Cultural Terres de l'Ebre i del 

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, i Ramon Arnabat, professor de la URV i membre de 

l'Institut d'Estudis Penedencs i del Consell Social de la Cultura vinculat al Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. La moderació de la taula va anar a càrrec d'Anna M. 

Puig, de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Les aportacions a la jornada es podran llegir en la 

publicació que apareixerà el 2016.

Tot i que la presència de públic va ser reduïda, es van valorar positivament les diferents 

activitats de la jornada. Els participants, persones molt vinculades al món de la cultura,  van 

destacar l'interès i la qualitat de la visita guiada.

Des del patronat de l'Institut es vol agrair tot el suport rebut i la bona predisposició per part 

de l'Ajuntament de Peralada.

Assistents a la visita guiada al castell de Peralada.
Fons IRMU.
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4. L'IRMU i les tecnologies de la informació

4.1  Portal i eines de difusió 

Aquest 2015 la novetat més important referent a l'aplicació de les tecnologies de la 

informació aplicades per l'Institut Ramon Muntaner ha estat el canvi de la gestió tècnica de la 

web de l'IRMU, que ha passat de dur-se a terme des de la Universitat Rovira i Virgili a 

l'empresa W3SI2. No obstant això, s'ha volgut mantenir d'alguna manera el vincle amb la 

URV, per la qual cosa l'empresa triada és una spin-off de la universitat, és a dir, una iniciativa 

empresarial promoguda per membres de la comunitat universitària, que es caracteritza per 

basar l'activitat en l'explotació de serveis a partir del coneixement adquirit en la mateixa 

universitat.

Pel que fa als continguts de la pàgina web, durant aquest any s'han seguit actualitzant els 

continguts de les notícies i dels diferents apartats relacionats amb els projectes de l'Institut 

Ramon Muntaner i dels centres d'estudis. Les modificacions principals s'han centrat en 

aplicar-hi les recomanacions de l'auditoria de la llei de protecció de dades.

Per últim, s'ha seguit fent difusió de les activitats de l'Institut Ramon Muntaner a través del 

newsletter setmanal i també de les xarxes socials, en especial Facebook i Twitter.
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www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

4.2  Projecte RACO 

Un any més, augmentem la presència de revistes de centres 

d'estudis al repositori raco.cat, tancant el 2015 amb la incorporació 

de dues noves publicacions periòdiques:

Paratge, de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 

Vexil·lologia i Nobiliària. 

Aquesta revista publica el primer número en paper l'any 1990 i  25 anys després en 

podem consultar 26 números a text complet i el sumari de l'últim número publicat només 

entrant a .www.raco.cat

Shikar, del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià que, tan bon punt surt del forn, 

decideixen donar-la a conèixer a tothom a través d'aquesta plataforma, per la qual cosa 

en pengem el text complet del primer número. 

          

Arribem així a tenir aixoplugades sota el paraigües de l'IRMU un total de 58 revistes 

editades per centres i instituts d'estudis locals i comarcals.

De les 56 revistes ja existents se n'han penjat 120 números més, entre sumaris i textos 

complets. 

A banda, també s'han penjat 104 números a text complet de la revista Lo Floc del Centre 

d'Estudis Riudomencs, que en breu es faran públics. 
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Pel que fa a les consultes realitzades  l'any 2015 al conjunt de les nostres revistes, podem 

dir que han superat amb escreix les expectatives i han sobrepassat el milió: exactament  

1.083.796 segons les estadístiques publicades pel propi repositori.

Les tres revistes més consultades de la nostra institució han estat : 

L'Erol, de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, amb 78.935 consultes 

Dovella, del Centre d'Estudis del Bages, amb 54.354 consultes

Sessió d'Estudis Mataronins, del Museu Arxiu de Santa Maria/ Centre d'Estudis Locals 

de Mataró, amb 47.49.198 consultes

I els tres articles més consultats són: 

“ ”La música de l'Estel de Natzaret �                                                           4.894 consultes 

Neus Cabot i Sagrera, Helena Patricio i Àvila, Teresa Soler i Llobet

Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria

“ ”La guerra civil a Ripoll (1936-1939)                                            2.988 consultes 

Jordi Colomer i Salomó

Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès                                  

“ ”Eines i estris de la vida rural. Col·lecció Baldiri Ros. Can Pacià . 2.354 consultes

Glòria Arimon, Montserrat Pocurull

Notes 

Seguim endavant i intentarem que la major part de les revistes dels centres d'estudis 

acabin formant part de raco.cat i arribin així al màxim públic potencial possible  

www.irmu.cat
El portal actiu dels centres d'estudis

“La música de l'Estel de Natzaret”

“La guerra civil a Ripoll (1936-1939)”

“Eines i estris de la vida rural. Col·lecció Baldiri Ros. Can Pacià”
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5.
Projectes coorganitzats
o amb el suport de l'IRMU

5.1. Projectes

Calendari 2016

Enguany s'ha continuat amb la recollida de dades de les activitats del 2016 per tal 

d'incorporar-les al calendari de l'any vinent. L'increment d'activitats incorporades al calendari 

s'ha mantingut, amb un total de 400 entrades de jornades, exposicions, cicles de conferències, 

congressos i altres activitats realitzades per centres d'estudis, per la qual cosa es pot dir que amb 

els anys aquest calendari s'ha consolidat com una eina important per a les entitats, tant per a 

donar difusió a les seves activitats com per facilitar-ne la programació al llarg de l'any.

Com en les edicions anteriors, també s'ha marcat una temàtica per tal d'il·lustrar el calendari. 

En aquesta ocasió, s'ha triat el projecte “Patrimoni oblidat, memòria literària”, dut a terme per la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner, del qual s'han 

triat diversos elements patrimonials desapareguts o que han estat abandonats en algun moment i 

en què la literatura n'ha estat un element patrimonialitzador, com ara el castell monestir 

d'Escornalbou o bé el Talaiot de Trapucó.

 

Carnet Recercat

D'ençà que a principis de 2013 es va posar en funcionament el carnet Recercat per a socis 

dels centres d'estudis. Recercat, impulsat per l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de 

Centres d'Estudis de Parla Catalana, més de 5.000 socis de centres d'estudis de parla catalana 

gaudeixen de les avantatges que ofereix aquest carnet. 
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Quasi una quarantena d'empreses i entitats col·laboren amb el carnet, oferint descomptes i 

promocions en entrades (a museus, teatres i altres espectacles), descomptes en publicacions a 

editorials, llibreries i llibreries de museus, en serveis reprogràfics, descomptes en serveis 

d'oci, en allotjament, en productes alimentaris,  en productes d'informàtica, serveis dentals, 

etc. 

La llista dels col·laboradors en el carnet està integrada per: 

- Editorial Afers

- L'Avenç

- Museu Marítim de Barcelona

- Editorial Barcino

- Museu de la Mediterrània

- Museu de la Vida Rural

- Museu de les Terres de l'Ebre

- Museu Comarcal de Tàrrega

- Psicogràfics, comunicació visual

- Fundació Privada Palau

- Vilars Rurals SEHRS

- Ciutadella Ibèrica de Calafell

- La Línia Verda Produccions en Verd

- llibrexpres-cat Impremta online

- Projecte Arç

- CLUB TR3SC

- Ecomuseu de les Valls d'Àneu

- Artyplan

- Palau de la Música – Orfeó Català

- Hotels Husa

- Fassina Balanyà

- Instituts Odontològics

- Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC)

- Museu Arqueològic Comarcal de 
Banyoles i Museu Darder

- Camil·la Pérez Salvà. Taller de Ceràmica

- Comú de Particulars

- Museu de Badalona

- Museu Comarcal de Cervera

- Litterarum. Fira d'Espectacles Literaris

- Centre d'Interpretació del 
Romanticisme Manuel de Cabanyes

- Espai A – Xarxa d'Arts Escèniques 
Amateurs de Catalunya

- Papereria Segarra

- Festival de Música en Terres de 
Cruïlla

- Informàtica CRC (Móra d'Ebre)

- Llibreria La Cultural

- Teatre Municipal Cal Bolet (Vilafranca 
del Penedès)

- Caldea - INÚU

- Catalunya en Miniatura

- Fundació Punt Cat

- XCom Marketing Digital

- Escola Superior d'Arxivística i Gestió 

de Documents

- Associació Recerca i Difusió del 

Patrimoni Històric

- Patronat de Turisme de Subirats

- Fundació Pau Casals

- Institut d'Estudis Vallencs

- Tradillibreria
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La llista dels avantatges apareix, actualitzada 

cada mes, al portal de l'institut Ramon Muntaner 

dins d'un espai específic, en què, de forma ràpida, 

s'hi poden cercar les diferents promocions i es pot 

descarregar el llibret amb la guia i els descomptes, 

que cada vegada són més abundants i de naturalesa 

diversa. 

Plecs d’Història Local

Com cada any, l'Institut Ramon Muntaner ha editat quatre números més dels Plecs 

d'Història Local, suplement d'història local de la revista L'Avenç.

Aquest 2015, els dossiers i els responsables dels números corresponents han estat 

els següents:

Núm. 156 (febrer)� I Congrés del món de la masia: passat, present i futur 

del territori rural català, coordinat per Assumpta 

Serra, (Secció d'Història Rural de l'ICEA – IEC). 

Núm. 157 (abril)� Jocs Florals i certàmens literaris en la construcció de 

la cultura del catalanisme, coordinat per  Margarida 

Casacuberta (Universitat de Girona) i Narcís Figueras 

(Universitat Oberta de Catalunya). 

Núm. 158 (juliol-agost)� El retorn del safrà, coordinat per Joan Busqueta 

(Universitat de Lleida).

Núm. 159 (novembre)� El paper dels sindicats agrícoles. Interessos 

econòmics segrestats per la política, coordinat per 

Antoni Gavaldà (Universitat Rovira i 

Virgili).

econòmics segrestats per la política, coordinat per 

Antoni Gavaldà (Universitat Rovira i 

Virgili).
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Projecte “els Diputats de la Mancomunitat de Catalunya. Diccionari 

biogràfic”.

Es tracta d'un projecte que planteja una recerca biogràfica aprofundida dels diputats de la 

Mancomunitat i que s'emmarca dins de les activitats que s'han projectat de commemoració del 

centenari d'aquesta institució.

L'objectiu és recollir tota la informació possible entorn a aquests personatges i també 

material gràfic vinculat a la seva figura o a la seva acció política. 

Per poder fer la recollida de les dades s'ha dissenyat un gestor de continguts amb unes fitxes 

molt completes que permet el treball intern dels investigadors però també la seva posterior 

visualització i consulta a la pàgina web a través d'un cercador.

Quina informació interessa recollir en aquestes fitxes i veus redactes? El districte electoral 

al qual es van presentar, la Diputació a la qual pertanyien, el partit o coalició pel qual es van 

presentar, la seva ideologia, activitat desenvolupada com a diputats, altres càrrecs, referències 

bibliogràfiques personals, referències locals, obra personal escrita i imatges. 

El projecte és una proposta de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i de 

l'Institut Ramon Muntaner. Per poder-lo desenvolupar compta amb dos coordinadors 

generals, Josep Santesmases i Enric Pujol; cinc coordinadors territorials, Eugeni Perea, Jaume 

Barrull, Gemma Rubí, Jordi Gaitx i Santi Izquierdo, i entorn a uns cinquanta investigadors que 

han estat els encarregats de fer la recerca i redactar les veus biogràfiques dels diputats. 

Es tracta d'un projecte col·laboratiu que implica a tot el territori català i que 

haurà comptat amb la participació d'un alt nombre d'investigadors vinculats a 

la recerca local, un projecte que difícilment s'hauria pogut fer sense els centres 

d'estudis i la coordinació de la CCEPC i l'IRMU.

Aquests mesos ja s'ha obert la pàgina web: 

http://www.diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/

I els investigadors han iniciat la recerca i la redacció de les fitxes.

Es pretén que es pugui consultar el 2016 i que s'estudiïn possibles segones 

fases per al projecte.

Foto: Enric Prat de la Riba, primer president 
de la Mancomunitat de Catalunya. Pintura 

de Ramon Casas. Museu Nacional d'Art de 
Catalunya Font: Wikimedia Commons.

Estada de l'exposició a Sant Cebrià Vallalta
Fons: Ajuntament de Sant Cebrià Vallalta
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Patrimoni oblidat, memòria literària

L'any 2014 es va endegar el projecte “Patrimoni oblidat, memòria 

literària”, que pretén lligar els elements del patrimoni cultural 

tangible que estan o han estat deixats a la mercè del pas destructor del 

temps amb les descripcions literàries d'aquests elements 

patrimonials, per poder-ne saber i comprendre del temps anterior a l'estat d'abandó o per 

interioritzar la feblesa de testimonis del temps passat des de la riquesa literària.

Durant aquest any s'ha seguit amb el recull de les fitxes corresponents a cada element,  

arribant-ne a unes tres-centes cinquanta en total, que s'han anat recopilant a través de la base de 

dades en línia que s'ha creat a tal efecte a la web de l'Institut. Cada fitxa compta amb el nom i la 

ubicació de l'element patrimonial, els textos literaris que en fan referència i diverses imatges 

per il·lustrar-los. Per a aquesta tasca de documentació s'ha comptat amb la col·laboració de 

Víctor Lobato, un estudiant d'Història de la UB, que ha realitzat les seves pràctiques de grau en 

aquest projecte.

Paral·lelament a la recopilació de les fitxes, el coordinador de l'exposició, Josep 

Santesmases, així com la resta de membres del comissariat (Narcís Figueras, Mireia 

Munmany, Montserrat Caralt i Pineda Vaquer)  també han començat a treballar en l'estructura 

de l'exposició, que està previst que comenci a itinerar a partir de la primavera de 2016. 

L'exposició es complementarà amb un catàleg que recollirà els elements triats per ser mostrats 

a l'exposició, així com textos elaborats pels membres del comissariat de la mostra i altres 

autors, que reflexionaran sobre la literatura com a element patrimonialitzador en aquells casos 

en què el patrimoni cultural tangible s'ha perdut.

Per últim, també s'ha començat la producció d'una pàgina web del projecte “Patrimoni 

oblidat, memòria literària” perquè es puguin consultar tots els elements patrimonials 

documentats i els textos literaris que hi fan referència, i que també es preveu que es pugui 

consultar l'any vinent.

Comissions cíviques de Patrimoni 2015

Un any més, durant el 2015, les Comissions Cíviques de Patrimoni del Baix Llobregat i 

de les Terres de l'Ebre han seguit duent a terme la seva activitat amb el seguiment de 

l'Institut Ramon Muntaner. 
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Festa de Sant Gregori a Santa Bàrbara, 2009. 
Foto: Mariano Cebolla.

Les comissions actuen com a observatoris del patrimoni en el territori on s'ubiquen i 

permeten recopilar casos d'estudi amb l'objectiu de conèixer, gestionar i preservar el seu 

patrimoni. 

Des del 2013 es va consolidar una comunicació regular entre les dues comissions, amb la 

creació d'un Grup de Patrimoni, de la qual s'han obtingut resultats positius gràcies al treball 

conjunt de totes dues entitats. 

La nova convocatòria de 2014-2015 ha proporcionat una sèrie de resultats que s'exposen a 

continuació:

Comissió cívica del Baix Llobregat:

De la memòria del període 2014-2015, proporcionada per la CCPBL, cal destacar-ne 

els temes que s'han tractat en aquest exercici. Alguns d'ells ja han estat finalitzats i s'ha 

emès una resolució, mentre que altres resten pendents de la deliberació definitiva de la 

comissió.

· Ermita romànica de Sant Joan de l'Erm, la Palma de Cervelló.

· Cal Berna o Cal Francesc Folch, San Feliu de Llobregat

· Colònia Sedó, Esparreguera

Comissió cívica de les Terres de l'Ebre:

A semblança de la anterior comissió, la CCPTE també ha tractat diversos temes 

referents al seu territori al llarg d'aquest exercici. L'anàlisi dels primers casos ha derivat 

en l'elaboració dels primers informes i de dos dictàmens. Els casos d'estudi que estan 

actualment finalitzats o en vies d'estudi són els següents:

· Dictamen sobre l'estat i propostes de recuperació dels ponts del riu Sénia entre 

Ulldecona i Sant Rafel del Riu

· Dictamen sobre les accions dirigides a establir una figura de protecció per als elements 

que conformen el conjunt de l'assut de Xerta, a Xerta, Tivenys i Benifallet, i accions 

urgents d'intervenció.

· Dictamen sobre l'enderrocament de les cases del davant de la catedral de Tortosa.

· Dictamen sobre el pont dels Estretets entre Alcanar (el Montsià) i Vinaròs (el Baix 

Maestrat)
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· Jornada d'intervenció en patrimoni de les Terres de l'Ebre. Tortosa 18 i 19 de setembre 

de 2015.

L'activitat de les comissions no vol limitar-se a les reunions i als informes oficials, sinó que 

també pretén divulgar la seva tasca a la ciutadania. Amb aquest objectiu, la CCPBL publica les 

seves novetats en la pàgina web d'Amics d'El Prat i, per la seva banda, la CCPTE ha impulsat la 

seva pròpia web. En aquesta pàgina,  es pot consultar l'organització www.ccpatrimoniebre.cat,

de la comissió de les Terres de l'Ebre, així com les seves activitats, jornades i els informes i 

dictàmens que estan duent a terme respecte els temes que s'estan estudiant.  

La Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre també 

ha iniciat l'organització de la Jornada d'Intervenció en Patrimoni 

de les Terres de l'Ebre, que ha tingut lloc els dies 18 i 19 de 

setembre de 2015 a la seu dels Serveis Territorials de Cultura de 

les Terres de l'Ebre, i que ha tingut el patrimoni arquitectònic 

rural ebrenc com a eix temàtic. 

L'Institut Ramon Muntaner ha participat en el comitè científic 

d'aquesta jornada, en la confecció d'una de les ponències i en la 

selecció de projectes per al Premi de bones practiques en intervenció en patrimoni 

arquitectònic. En aquesta primera edició s'ha iniciat el debat entre especialistes de diferents 

disciplines al voltant de l'estat del patrimoni rural arquitectònic a les Terres de l'Ebre i s'ha 

iniciat el camí cap al consens per establir uns criteris bàsics d'intervenció que serveixin com a 

pauta a l'hora d'actuar sobre construccions tradicionals. 

Jornades Europees de Patrimoni  (JEP) 

Des de l'any 2012, l'Institut Ramon Muntaner participa, junt amb l'Associació Catalana de 

Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en les Jornades Europees de Patrimoni, en 

estreta coordinació amb l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya. 

L'objectiu és fomentar el coneixement de les Jornades Europees de Patrimoni entre els 

I Jornada sobre intervenció en patrimoni de 
les Terres de l'Ebre. Fons Departament de 
Cultura de la Generalitat © Ramon Gironés.
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centres d'estudis i associacions culturals locals i comarcals 

per tal que hi participin amb l'organització d'activitats. Els 

centres d'estudis, com a entitats que organitzen activitats 

centrades en la defensa, preservació i difusió del patrimoni 

d'àmbit local i comarcal, són socis idonis en la tasca de 

difusió del patrimoni monumental per al públic de les seves 

respectives poblacions o comarques.

Aquest 2015, les Jornades Europees de Patrimoni, que han 

tingut lloc el cap de setmana del 12 al 14 d'octubre, han 

comptat amb la col·laboració de quaranta centres d'estudis 

de totes les demarcacions del Principat, que han aportat una 

cinquantena d'activitats a les jornades, seguint les 

modalitats ja consolidades: visites guiades, itineraris i rutes –algunes teatralitzades-, 

conferències, taules rodones, recitals i concerts. El seguiment general d'aquestes activitats va 

ser molt alt, i va quedar palès el ressò cada vegada més ampli i la participació en aquestes 

activitats. 

Podem dir que la participació dels centres d'estudi a les JEP està consolidada, sent les xifres 

de participació molt semblants a les de l'any anterior.

Visita guiada a la fàbrica de Cal 
Berenguer de Sallent per les Jornades 
Europees de Patrimoni 2015, a càrrec

del Centre d'Estudis del Bages.
Fotografia: Centre d'Estudis del Bages.

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

Des de l'IRMU s'ha fet el seguiment dels inicis de l'Inventari del Patrimoni Cultural 

Immaterial del Penedès (Fase I), que ha començat amb un projecte d'inventari de 

l'etnopoètica penedesenca, dut a terme per l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Seguiment i assessorament dels inicis de l'Inventari del Patrimoni 

Cultural Immaterial del Priorat (1a. fase)

Des de l'Institut s'ha coordinat, amb l'associació Prioritat, l'establiment dels objectius 

d'aquest projecte, emmarcat dins del dossier de la candidatura de Paisatge Cultural 

Agrícola del Priorat. S'ha assessorat en la primera fase del treball, centrada en el buidatge 

bibliogràfic i documental sobre patrimoni cultural de la comarca del Priorat, i en el disseny 

del model de fitxa de treball per a la confecció de la base de dades.

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre (IPCITE )

Amb motiu de la recent declaració de les Terres de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera per 

part de la UNESCO, i a petició de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i 

Acció Culturals, a principis d'any s'ha encetat aquest nou projecte, fent les primeres passes de 

redacció i de disseny de l'organigrama i del pla de treball.  D'aquesta manera, s'han iniciat els 

treballs de documentació sobre Patrimoni Cultural Immaterial, consultant altres inventaris 

elaborats arreu del món i molt especialment la metodologia emprada en l'Inventari del 

Patrimoni Cultural Immaterial del Montseny, l'altra Reserva de la Biosfera existent a 

Catalunya. També s'ha entrat en contacte amb l'equip de treball de l'oficina de la Reserva de la 

Biosfera Terres de l'Ebre i tant l'IRMU com alguns centres d'estudis del territori s'han integrat 

en els seus grups de treball.

S'ha redactat un primer document proposant els aspectes metodològics i organitzatius a 

tenir en compte per al projecte, s'ha començat a treballar amb el Museu de les Terres de l'Ebre- 

museu de referència a les Terres de l'Ebre, membre de l'OPEI i amb llarga trajectòria en l'estudi 

del patrimoni etnològic- i s'ha començat a recollir informació per seleccionar el model de 

gestor de continguts que s'utilitzarà per fer públics a la xarxa tan el procés de treball com els 

resultats del projecte.

Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya

El 27 de novembre de 2015 es va inaugurar a Cervera l'exposició “Construint el territori. 

Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”. En són els comissaris Fabien Van Geert, 

doctor en museologia, i Ferran Estrada, doctor en antropologia social, ambdós adscrits a la 

Universitat de Barcelona. L'exposició ha estat impulsada i concebuda per les següents entitats 

que formen part de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial: l'Ecomuseu de les Valls 

d'Àneu (Esterri d'Àneu), el Museu del Ter (Manlleu), el Museu de la Mediterrània (Torroella 

de Montgrí), el Museu de la Pesca (Palamós), el Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies), el 

Museu Comarcal de Cervera, el Museu Comarcal de l'Urgell (Tàrrega), el Museu Etnològic de 

Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona, Carrutxa (Reus), el Museu de les Terres de l'Ebre 

(Amposta) i l'Institut Ramon Muntaner. Ha estat produïda pel Departament de Cultura de la 
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Generalitat de Catalunya en coordinació amb 

l'Institut Ramon Muntaner mitjançant un ajut de 

l'Obra Social de 'La Caixa'. En el desenvolupament 

dels continguts hi han participat l'Agrupació 

d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el 

Pa t r imoni  Arqui tec tòn ic ,  l 'Assoc iac ió  de 

Restauradors de Patrimoni Arquitectònic, el Grup de 

Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica 

(GRETA) i la Coordinadora d'Entitats per la Pedra 

Seca.

L'exposició ha estat ideada des d'un principi com una eina per posar en valor l'arquitectura 

tradicional catalana en tota la seva diversitat territorial i tipològica. Aborda el tema des d'una 

perspectiva eminentment etnològica, per mostrar la relació home-medi-arquitectura des d'una 

aproximació a diferents paisatges i entorns històrics, culturals i productius rurals de Catalunya. 

El principal objectiu divulgatiu de l'exposició és aportar elements de reflexió sobre com el 

medi, les formes de vida, la tecnologia, les relacions socials i les maneres d'entendre el món es 

combinen per donar forma i fixar l'ús dels elements arquitectònics que han esdevingut peces 

fonamentals dels nostres paisatges humanitzats.

L'exposició es divideix en cinc tipus d'explotació del territori:

1) l'alta muntanya

2) el secà

3) el regadiu

4) la costa

5) el món dels masos

De cadascun d'aquest tipus s'estructuren quatre àmbits temàtics:

 L'espai viscut. Les formes, la distribució i els usos dels espais interiors de les cases estan 

condicionades per la seva funció com a habitatge, espai vital i espai de socialització a partir de 

les particularitats de vida domèstica i familiar de la societat preindustrial i de la seva evolució. 

 L'espai simbòlic. L'arquitectura està condicionada per la cultura i les relacions socials i 

polítiques de la societat que l'usa i li dóna sentit. Els elements arquitectònics, però també 

l'urbanisme, són un reflex de l'organització social, de les relacions i de la condició 

Imatge de l'exposició al Museu Comarcal 
de Cervera. Institut Ramon Muntaner.
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socioeconòmica dels seus habitants, que es mostren a la societat a través de les construccions.

 La dimensió tècnica i material. L'ús d'uns materials i d'unes tècniques constructives 

determinades, en relació o no amb els recursos presents en el territori i amb els coneixements 

tècnics dels especialistes.

 Els usos en l'economia productiva, la qual dona lloc a la construcció de diferents elements 

arquitectònics dispersos pel territori, segons la ubicació dels recursos i de les possibilitats 

d'explotar-los, organitzant el paisatge per a la seva explotació.

El resultat és la primera exposició en què s'explica tota la complexitat de l'arquitectura 

tradicional catalana, alhora que planteja elements de reflexió sobre l'estat actual d'aquest tipus 

de construccions i llurs opcions de futur en funció de l'actualització dels seus usos. La mostra 

defuig dels tòpics, atès que en la seva producció hi han participat entitats de caràcter 

patrimonial d'arreu del territori junt amb d'altres especialitzades en la temàtica. La participació 

d'aquestes entitats ha permès, a més, comptar amb imatges i objectes de gran interès, la major 

part dels quals no han estat mai exposats públicament.

L'exposició itinerarà després per diferents equipaments culturals del país. Trobareu tota la 

informació de l'exposició a l'enllaç arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/

Inventari del Patrimoni festiu de Catalunya

Des de la Direcció General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals, s'ha fet una selecció 

de les fitxes de festes que conformaven l'Inventari que 

va presentar l'any passat a l'Institut Ramon Muntaner i 

s'han publicat a la web del Departament de Cultura 

( ). http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat

Carregant el pi a la Festa del Pi de Centelles. 
Autor: Josep Font, 2008.
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Inventaris de Patrimoni Cultural Immaterial

Aquest 2015 s'han concentrat esforços en impulsar definitivament l'Inventari del Patrimoni 

Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre (IPCITE). Concretament, s'ha creat l'equip de 

treball, on l'IRMU participa de l'Organ Institucional, de l'Organ Gestor i de l'Òrgan Assessor  

Científic (OAC). En col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals i el Museu de les Terres de l'Ebre i sota la direcció executiva 

del projecte, l'IRMU ha començat la recollida de documentació bibliogràfica, hemerogràfica, 

de recerques inèdites i de material gràfic dels centres d'estudis que poden ser útils per al 

projecte. També hem participat en la selecció consensuada d'elements a inventariar, en el 

disseny del gestor informàtic de continguts que ha permès a l'equip treballar en línia i 

posteriorment validar i publicar els resultats del treball de camp i del buidatge documental; 

s'han cercat els primers contactes amb informants clau del territori, especialment els vinculats 

als centres d'estudis i s'ha atès a les consultes dels antropòlegs sobre elements diversos, 

susceptibles de ser inventariats.  Durant aquest any s'ha iniciat l'elaboració de la llista 

d'elements a inventariar i se n'han redactat i validat els deu primers.

Al llarg de l'any s'han fet diverses presentacions del projecte, tant per a estudiosos com per a 

públic en general. El 7 de març, es du a terme la presentació oficial del projecte a la seu dels 

Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre; al maig, es presenta al Màster en 

Conservació del Patrimoni Cultural de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a 

Tortosa; el mes d'octubre s'ha exlicat la metodologia del projecte a la XIII Jornada d'Etnologia 

de les Terres de l'Ebre; i el 17 de desembre s'han presentat els primers resultats del treball de 

camp i diverses accions artístiques al Museu Municipal de Tortosa, amb el programa “Acció 

d'Accions”. En aquests espectacles s'ha comptat amb la participació de grups de cultura 

popular, centres d'estudi i artistes del territori.

Per la seva banda, l'Institut d'Estudis Pendensencs ha 

manifestat el seu interès en iniciar un Inventari del Patrimoni 

Cultural Immaterial al Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i 

part de l'Anoia i s'han iniciat els contactes i reunions 

d'assessorament amb la DGCPAAC i l'IRMU. Aquest nou 

inventari seguirà les pautes metodològiques establertes en 

l'Inventari de les Terres de l'Ebre i l'IRMU participa en la 

transmissió dels criteris i elements de treball.Presentació oficial de l'IPCITE.
Fons IPCITE ©Sirga Comunicació.
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Finalment, des de l'Institut s'ha continuat amb el seguiment i 

assessorament a l'associació Prioritat en el seu projecte d'Inventari del 

Paisatge Cultural Agrícola del Priorat, de cara a presentar la seva 

candidatura a la UNESCO en aquesta categoria. S'ha treballat en la 

creació d'un gestor de continguts en línia que els permeti mostrar la 

feina recollida en la primera fase -fonts escrites, publicades o inèdites, 

relatives al PCI del Priorat- , que se sumarà al dossier de la candidatura 

de Paisatge Cultural Agrícola per a la UNESCO. 

© I.E. Penedesencs

Grups de recerca local de Barcelona

Aquest 2015 s'ha treballat en el projecte “Construint la història del Pla de Barcelona”, que 

analitza l'aportació de la història feta des dels pobles i barris al coneixement de Barcelona (de 

finals del segle XIX al segle XXI).

La historia de les ciutats s'escriu sobre la base de les persones que hi viuen i que amb el seu 

dia a dia la van dibuixant i transformant. Una ciutat està en continua transformació i en les 

darreres dècades els canvis són cada vegada més trepidants. Per aquest motiu, és molt 

important resseguir i estudiar tots aquests aspectes que van configurant la ciutat: el passat, 

perquè ens serveix per explicar molts aspectes del present i ens ajuda a no perdre la identitat, i 

el present perquè el seu estudi i documentació ens ajudarà en la construcció del futur. És en 

aquest context que es vol destacar la importància de la història local o, en el cas de Barcelona, 

de les històries locals, ja que hi ha una història general que es nodreix en part gràcies als estudis 

i a la documentació que s'ha realitzat en els diferents barris. Però qui fa aquesta història dels 

barris? Si ens remuntem a finals del s. XIX, trobem principalment la figura de l'estudiós local 

que, de manera aïllada o en col·laboració amb d'altres investigadors, fa recerca, documentació 

i divulgació. Posteriorment, aquest erudit local va deixant pas a la creació d'entitats de recerca 

local i comarcal i en molts casos es troba a la gènesi d'aquestes entitats. Actualment, Barcelona 

compta amb un nodrida i activa xarxa de grups de recerca local que continuen amb l'herència 

d'aquells erudits però adaptant la seva activitat al moment actual i amb un horitzó clar de 
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col·laboració amb la resta d'institucions de recerca de la ciutat: museus, arxius, universitats... 

El projecte que presentem té com a objectiu posar en valor la figura de l'estudiós local vinculat 

a la ciutat de Barcelona, centrant-nos en personatges ja desapareguts d'entre finals del XIX i 

l'actualitat, situar la història i els estudis fets des dels barris en un context general i enllaçar-ho 

amb l'actualitat, amb els grups de recerca local de la ciutat i el seu paper en l'actualitat. 

Fins ara s'ha generat el gestor de continguts i s'hi han introduït set fitxes de personatges. A 

més a més, també s'han iniciat els contactes perquè d'altres centres i investigadors hi participin.

http://recercalocalbcn.cat 

Properament, aquest projecte es presentarà en el context de la Jornada Som Cultura Popular, 

a Barcelona. 

Estudi sobre les escoles vinculades a les bandes de música de Catalunya 

L'objectiu d'aquest estudi, encomanat des del Consell de la Cultura i de les Arts (CONCA) a 

l'IRMU, és fer una anàlisi detallada i actualitzada de les escoles de les bandes de música de 

Catalunya amb especial atenció al cas de les Terres de l'Ebre per la seva singularitat i 

preeminència sobre la resta de territoris de Catalunya. Es partirà d'una primera fase d'inventari 

quantitatiu però es pretén també realitzar un informe qualitatiu aprofundit sobre la base 

d'entrevistes a persones directament implicades en la direcció i la gestió de les escoles.

Les bandes de música són un element 

representatiu de la cultura catalana i, si ens 

centrem estrictament a Catalunya, és a les 

Terres de l'Ebre on tenen un paper destacat a 

nivell cultural, social i formatiu. El següent 
 gràfic¹ ens il·lustra de la distribució per 

comarques de les Unions Musicals o Bandes 

de Música a Catalunya:

1 Per elaborar el gràfic s'ha utlitzat la informació de la pàgina web 
de la Federació de Bandes: . (darrera visita abril de http://fcsm.cat/
2015)
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El cas de les Terres de l'Ebre

Sens dubte un dels elements més representatius del patrimoni cultural immaterial de les 

Terres de l'Ebre són les bandes de música i tota la formació que es genera al seu voltant. 

D'antiguitat remarcable,  a les quatre comarques de l'Ebre hi ha bandes formades des del darrer 

quart de segle XIX i primer quart de segle del XX. D'extrema vitalitat i capacitat de renovació i 

adaptació al segle XXI, són el germen de grans professionals que omplen l'espai musical 

nacional i internacional i que són estendard de les Terres de l'Ebre, exportant qualitat i passió.

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI

Aquest estudi permetrà:

- Avaluar l'impacte social, econòmic i cultural de les escoles de música sobre la base de les 

vinculades a les bandes, formacions clarament representatives de la cultura catalana. 

- Documentar aquest entorn formatiu i el grau de formació i professionalització que se'n 

deriva.

- Promoure que aquest tipus de formació pugui ser reconegut com a formació reglada.

 Tenir informació sistematitzada sobre els ensenyaments musicals des de la perspectiva 

de l'associacionisme i de l'àmbit no formal.

 Veure les relacions que es poden establir entre el món educatiu formal i el no formal.

L'IRMU ja té experiència en aquest tipus d'estudis. En el 2006 vam realitzar un estudi sobre 

els Fons d'Història Local i els anys 2012-2013 vam coordinar els equips de treballs a totes les 

comarques de Catalunya per a dur a terme la recollida de dades per a la confecció de l'Inventari 

del Patrimoni Festiu de Catalunya. En tots dos casos, el contacte directe i continu amb els 

centres i instituts d'estudis locals i comarcals distribuïts en xarxa territorialment va ser 

fonamental (per a la recollida de dades i per a l'elaboració d'aquests projectes). 

Des de l'IRMU ens proposem per a coordinar aquests estudis ja que podem aportar 

experiència en la gestió de projectes vinculats a la cultura popular, el contacte directe amb el 

territori a través dels centres d'estudis i d'altres entitats culturals, i la gestió de l'IPCITE, del 

qual l'IRMU és una de les entitats entitats impulsores, juntament amb la Direcció General de 
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Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 
2Generalitat de Catalunya i el Museu de les Terres de l'Ebre . 

PROJECTE TÈCNIC

Des de l'IRMU proposem un pla de treball que estem coordinant i que executarà una  

antropòloga, Maite Hernández, en col·laboració amb tècnics de l'IRMU, de la Federació de 

Bandes de Catalunya i d'investigadors dels centres d'estudis.

Maite Hernández serà l'encarregada de:

1.  Confeccionar i consensuar una fitxa de recollida d'informació. Aquesta fitxa haurà de 

tenir diferents camps que recullin aspectes d'organització, socioeconòmics, històrics 

amb referència a tots els documents populars i arxivístics existents com a tot els seus 

elements de cultura material: instruments antics, banderes... També la documentació 

bibliogràfica existent de les diferents formacions, enllaços als diferents arxius 

audiovisuals de les formacions, etc.

2. Es generarà una pàgina web/base de dades fent servir com a base el gestor documental 

Drupal que permetrà un treball col·laboratiu. L'existència d'aquesta eina agilitzarà la 

recollida de dades i també el treball en equip a tota Catalunya. A més a més, l'ús d'aquest 

gestor documental fa que es pugui preveure una difusió ràpida dels resultats.

3. Es revisarà i actualitzarà el cens de bandes de música i també tota la formació no reglada 

que hi tenen associada i també les activitats musicals dels membres de les bandes en 

d'altres formacions musicals.

4. Es realitzarà una anàlisi final de les dades tant des del punt de vista quantitatiu com 

qualitatiu.

A finals de 2015 s'ha confeccionat la fitxa de recollida de dades, s'ha dissenyat el gestor de 

continguts, s'han realitzat les enquestes i entrevistes als diferents agents implicats en l'estudi i 

s'ha iniciat el buidatge de les dades per a realitzar l'informe.

La previsió és tenir l'informe tancat el primer trimestre de 2016.

2 El Museu de les Terres de l'Ebre va dur a terme en la dècada dels 90 del segle XX un estudi sobre les bandes de música 
del Montsià, posteriorment ampliat a les comarques de Tarragona. Aquest tre ball va donar peu, almenys, a una exposició i 
una publicació.



Inauguració del Congrés.
Fons IRMU

memòria anual 31.memòria anual
2015 

5.2. Activitats

20è. aniversari de la mort d'Artur Bladé i Desumvila

Amb motiu del vintè aniversari de la mort de l'escriptor 

de Benissanet Artur Bladé i Desumvila, aquest 2015 s'han 

organitzat conjuntament des de Tarragona i les Terres de 

l'Ebre un seguit d'actes per difondre i posar en valor la 

trajectòria personal i literària de l'escriptor riberenc amb 

l'objectiu de reivindicar-lo com a intel·lectual català de 

primer ordre. La coordinació del programa d'actes, que ha comptat amb la participació d'una 

quarantena d'entitats i institucions d'ambdós àmbits territorials, ha anat a càrrec del 

Departament de Cultura i Òmnium Cultural del Tarragonès en el marc del Ple pel Català al 

Camp de Tarragona, de l'Institut Ramon Muntaner i dels Serveis Territorials de Cultura a les 

Terres de l'Ebre, i ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Fundació Mútua 

Catalana. 

El propòsit dels actes que s'han fet al llarg de l'homenatge és difondre i posar en valor la 

trajectòria personal i literària d'Artur Bladé amb l'objectiu de reivindicar-lo com a intel·lectual 

català de primer ordre. Deixeble d'Antoni Rovira i Virgili, i de formació autodidacta, va 

treballar de forma incansable a favor de la cultura i de la llengua catalana. Va patir l'exili des de 

l'any 1939. Va retornar a Catalunya l'any 1961, establint-se a la ciutat de Tarragona. Al llarg de 

la seva trajectòria es manifesta un important compromís catalanista i republicà que es reprèn a 

la seva etapa tarragonina, com a escriptor, que de fet és la seva etapa més prolífica, però també 

com a professor de català, membre fundador d'Òmnium Cultural del Tarragonès, 

conferenciant i persona afable, estretament vinculat a la vida cultural catalana, i especialment 

a la tarragonina. 

Aquest programa d'activitats ha tingut com a tret de sortida la inauguració de l'exposició 

"Artur Bladé i Desumvila: escriptor de l'Ebre català i cronista de l'exili” a la Biblioteca Pública 

de Tarragona, el dia 16 de novembre. En el marc d'aquesta inauguració també s'hi ha projectat 

un documental sobre Artur Bladé i també s'hi ha presentat el programa d'actes, molts dels quals 
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es duran a terme durant el 2016, tant a Tarragona com a diferents indrets de les Terres de l'Ebre.

D'aquesta manera, al mes de desembre s'han inclòs dintre del programa d'activitats del 20è. 

Aniversari de la mort d'Artur Bladé una conferència a la Biblioteca Pública de Tarragona a 

càrrec de l'escriptor Genís Sinca, el 2 de desembre, i una altra xerrada per parlar dels anys 

d'exili de l'escriptor, a càrrec del filòleg i exdirigent republicà Josep Lluís Carod-Rovira, el dia 

17 de desembre als Serveis Territorials de Cultura de Tarragona.

Inauguració del Congrés.
Fons IRMU

X Congrés de la CCEPC

Aquest 2015 s'ha participat en la preparació del X Congrés de la CCEPC que tindrà lloc a 

Manresa el 21 i 22 d'octubre de 2016 amb el títol “ Recursos i territori. Perspectiva històrica i 

nous equilibris”. 

Aquest congrés vol analitzar des d'un punt de vista divers els recursos i el territori, més enllà 

de la descripció del món físic i incloent les distintes activitats humanes que han transformat 

secularment el territori. Així doncs, la visió històrica sobre el seu ús i els conflictes i solucions 

que han generat quedarà reforçada per la d'altres disciplines científiques i tècniques, mentre 

que la saviesa i l'experiència del passat pot il·luminar el tractament present i futur dels recursos 

avui dia disponibles.

D'aquesta manera, el congrés s'ha estructurat al 

voltant de quatre àmbits temàtics (Alimentació; 

Poblament; Comunicacions, i Energia) als quals 

s'hi podran presentar comunicacions que 

incloguin interpretacions històriques, anàlisis 

actuals i perspectives de futur sobre els recursos i 

el territori.
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Congrés Història local, l'estat de la qüestió

L'Auditori Centre Cultural Can Fabra del 

districte de Sant Andreu de Palomar de Barcelona 

va acollir els dies 20, 21 i 22 de març el Congrés 

Història local, l'estat de la qüestió, organitzat pel 

Centre d'Estudis Ignasi Iglésias amb el suport de 

l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Ramon 

Muntaner, la Coordinadora de Centres d'Estudi de 

Parla Catalana, Tot Història Associació Cultural, el 

Taller d'Història de Gràcia i el Taller d'Història del 

Clot-Camp de l'Arpa. Aquest congrés, emmarcat en l'Any Clapés, ha permès reflexionar sobre 

la situació actual de la història local a través de tres àmbits d'estudi que es van debatre en el si 

d'una taula rodona i que, des de la situació actual de la història local, van servir per parlar dels 

seus protagonistes, la seva presència en l'ensenyament i la seva relació amb els estudis locals, 

passant per l'anàlisi del seu tractament en les universitats i les seves perspectives de futur i 

acabant en les eines de difusió que té al seu abast i en com l'influencien les tecnologies de la 

informació. Les ponències van anar a càrrec d'historiadors universitaris i d'investigadors de 

l'àmbit dels centres d'estudis. Pel que fa a la lliçó inaugural, la va impartir el doctor en Història 

Josep Maria Solé i Sabaté.

L'objectiu d'aquest congrés era reflexionar sobre la situació actual de la història local, tenint 

com a referent els Congressos d'Història Local celebrats per la revista L'Avenç, fins a l'any 

2003, les jornades “Cultura i recerca local al segle XX: de l'erudit local als centres d'estudis” 

celebrades a Calonge l'any 2007 i l'actual etapa de la publicació Plecs d'història local iniciada 

també l'any 2007.

En una part més lúdica, el congrés va incloure un recorregut per l'itinerari històrico-literari 

“Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar”, una passejada pels espais vitals de mossèn Clapés 

(parròquia, casa pairal, biblioteca, escola, Els Catalanistes...), en el marc de l'Any Clapés, que 

commemora el 75è. aniversari de la mort del sacerdot, historiador, poeta, mestre i escriptor 

andreuenc Josep Clapés.  

Hi va haver una alta participació de representants de centres d'estudis procedents del 

conjunt dels territoris de parla catalana que van participar molt activament en els debats. 

Inauguració del Congrés Història local, l'estat de la qüestió.
Fotografia: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias.
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L'objectiu és que les aportacions que s'hi han realitzat siguin recollides en un número de la 

revista Finestrelles del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias.

Jornada “Música a banda”, dins del III Festival músiques en terres de cruïlla 

de la Sénia 

La tercera edició del Festival Músiques en 

Terres de Cruïlla ha tingut lloc els dies 18, 30 i 31 

d'octubre de 2015. La jornada de formació, 

“Música a banda” (30 i 31 d'octubre) s'ha celebrat 

aquest cop al campus Terres de l'Ebre de la URV, a 

Tortosa, i ha comptat amb la participació de 

prestigiosos compositors i directors d'orquestra 

com José Rafael Pascual, Bert Appermont, 

Franco Cesarini o Miguel Etchegoncelay. La 

jornada s'ha tancat amb la Desfilada de Moros i Cristians duta a terme per les Comparses 

Templaris i Kàbiles d'Albaida i la Banda de Música Verge de l'Ermitana de Peníscola.  

L'IRMU, com cada any, ha participat de l'organització conjuntament amb l'Agrupació Musical 

Senienca i el Centre d'Estudis Seniencs. 

La informació tant de la jornada com del festival complet es pot consultar a 

https://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com 

 Jornada de formació “Música a banda”.
© Centre d'Estudis Seniencs.

XII Fira del Llibre Ebrenc

Els dies 5, 6 i 7 de juny es va celebrar a Móra d'Ebre la XII edició de la Fira del Llibre Ebrenc, 

organitzada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Institut Ramon Muntaner i l'Ajuntament 

de Móra d'Ebre. Com cada any, l'IRMU es va encarregar de la  coordinació de  l'Espai del 
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Llibre Ebrenc, que enguany agrupava un fons unitari de 

llibre ebrenc aportat per les llibreries (Viladrich, de Tortosa; 

Bassa, de Móra d'Ebre, i Serret de Vall-de-roures), a més 

dels llibres dels centres d'estudis que aportàvem des de 

l'Institut. Aquesta mateixa fórmula es va repetir a la Setmana 

del Llibre en Català a Barcelona

Des de l'IRMU també es va coordinar la presència de les 

publicacions dels centres d'estudis i els seus autors a les 

diferents taules de presentacions que es van realitzar durant 

els dies de la Fira, així com la preparació i presentació de  la 

Dotzena Jornada del Llibre Ebrenc que va tancar la Fira el 

diumenge. La jornada va comptar amb la participació de dos 

autors de prestigi, els escriptors Andreu Carranza i Francesc 

Serés, i es va dedicar a analitzar el paper de la biografia com 

eina per a la literatura. Tots dos autors han rebut importants 

guardons literaris aquest 2015: Carranza ha guanyat el  

premi Josep Pla de narrativa amb El poeta del poble, una 

biografia novel·lada sobre mossèn Cinto Verdaguer, i  Francesc Serés, el Premi Crítica Serra 

d'Or de narrativa amb La pell de la frontera, d'aquí que hagi estat especialment rellevant la 

seua presència a la Fira del Llibre Ebrenc.

 XII Jornada del Llibre Ebrenc.
Fotografia: Sirga Comunicació.

Espai del Llibre Ebrenc.
Fotografia: Sirga Comunicació.

Jornades d'Onomàstica de la Ribera d'Ebre

Els dies 17 i 18 d'octubre es van dur a terme a Móra d'Ebre i Ascó aquestes jornades, que van 

portar per títol “Onomàstica actual o pretèrita, oral o escrita, de la Ribera d'Ebre i comarques 

veïnes”. La jornada, organitzada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, la Societat 

d'Onomàstica, l'Associació Cultural lo Llaüt d'Ascó i l'Associació Cultural la Riuada de Móra 

d'Ebre, amb el suport dels ajuntaments de Móra d'Ebre i Ascó,  l'Institut Ramon Muntaner, 

l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, i la col·laboració del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, va tenir com a objectiu 
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estudiar els noms propis tant de llocs com de persones, 

principalment de la Ribera d'Ebre però també de les 

comarques veïnes. 

Els organitzadors van veure en aquesta trobada 

“l'oportunitat d'estudiar i difondre tots aquests mots propis 

genuïns, fruit de la percepció, del coneixement del territori 

per part dels habitants que hi viuen i dels avantpassats que 

espontàniament van identificar amb noms singulars cada un 

dels indrets que calia diferenciar dels altres. També és una 

molt bona oportunitat per divulgar aquesta toponímia i antroponímia i per aportar un 

coneixement més gran del territori, ja que fins ara no s'ha organitzat cap trobada d'aquestes 

característiques a la Ribera d'Ebre”.

La jornada es va dividir en dues sessions: la del dissabte, dia 17, al Teatre Municipal La 

Llanterna de Móra d'Ebre i la del diumenge, dia 18, al Casal Municipal d'Ascó. Hi van tenir 

lloc tres ponències: “Els plaers de la investigació onomàstica. Experiències i metodologia”, a 

càrrec de l'historiador Eugeni Perea; “Onomàstica i dialectologia a les Terres de l'Ebre”, amb 

el filòleg Pere Navarro, i “Carmel Biarnès i l'estudi de la toponímia i l'antroponímia”, amb el 

professor Jordi Ferrús. També s'hi van presentar un seguit de comunicacions que van 

aprofundir en àmbits de l'onomàstica tan diversos com l'antroponímia a través dels segles; els 

malnoms i noms de casa; l'onomàstica urbana; l'onomàstica i la seva relació amb la literatura a 

través d'escriptors ebrencs com Artur Bladé, Jesús Moncada o Carmel Biarnès, i  la diferència 

entre la toponímia de les ribes del riu i la de secà, entre molts altres aspectes. Els resultats de les 

actes de les dues jornades es publicaran posteriorment.

Les jornades d'onomàstica de la Ribera d'Ebre van ser també el marc de la IV Jornada de la 

Societat d'Onomàstica i de la VII Jornada d'Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnès. 

Precisament en referència  a aquesta darrera jornada, diumenge al matí també es va lliurar el 

VII Premi de Periodisme Carmel Biarnès.

Assistents a les Jornades d'Onomàstica de
la Ribera d'Ebre. Fotografia: Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre.
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Tastets de patrimoni 

Els Tastets de Patrimoni, coorganitzats amb la Biblioteca 

Pública de Tarragona des de l'any 2010, han dedicat l'edició 

de primavera d'aquest any a conèixer millor el patrimoni de 

la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre, amb els continguts 

següents: 

Primer Plat: Va tenir lloc el dijous 30 d'abril amb  la 

xerrada presentació  “Valoració, restauració i promoció del 

patrimoni de pedra en sec a la Fatarella”, a càrrec de Neus 

Borrell, de la Fundació el Solà. 

Segon Plat:  Es va desenvolupar el dijous  14 de maig, amb la xerrada presentació que va 

portar per títol “Mas del Director, mas de Pitoia i mas de les Cigonyes: tres equipaments 

recuperats per valoritzar l'espai natural de Sebes”, a càrrec de Pere Josep Jiménez Mur, 

director de la Reserva Natural de Sebes.

Postres: Per tancar el cicle de primavera, el dissabte 13 de juny 25 persones es van desplaçar 

amb autocar des de Tarragona a fer les visites vinculades amb les xerrades.  

Al matí, de la mà de la Fundació El Solà, es va fer l'excursió per la serra de les Paumeres de la 

Fatarella, on es pot observar una mostra de la riquesa patrimonial de pedra en sec i admirar els 

exemples d'arquitectura popular que els pagesos han forjat al llarg dels anys. Aquesta excursió 

guiada és rellevant pels projectes de restauració que s'hi han fet, com la restauració de la 

cabana de Cacano, una obra excepcional per les seves dimensions, amb dos pisos; la 

restauració del conjunt dels Canyerets, on es poden veure tres cabanes, una cisterna i marges 

restaurats, i el projecte Agricultura de muntanya: terra i pedra. Els assistents també van veure 

les marjades de Pam amb el seu conjunt de cabanes, perxes i cisterna i en arribar al poble van 

trobar els murs de pedra del camp de futbol i la Casa Ecològica, dues obres actuals fetes amb 

l'estètica de la pedra en sec.

Després de dinar a la mateixa Casa Ecològica de la Fatarella, a la tarda es va fer la visita  a la 

Reserva Natural de Sebes (Flix), on es va poder gaudir d'un espai fluvial que conserva bona 

mostra de vegetació aigualosa i de ribera i on s'ha format un dels canyissars més extensos de 

Catalunya.
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Des de 1999 hi ha en funcionament un centre d'informació i educació ambiental conegut 

com a Mas del Director, que es va poder visitar, a més de passejar per les dues passeres de fusta 

que permeten endinsar-se respectuosament a l'espai natural: una a la zona del canyissar, que 

arriba fins a un observatori prop d'una llacuna regenerada, i l'altra a l'interior del bosc de ribera. 

Els Tastets de Patrimoni de tardor van canviar de vessant territorial i de menú i en aquesta 

ocasió es va voler retre un homenatge a dues personalitats de la cultura catalana amb arrels al 

Baix Penedès: Àngels Guimerà i Josep Cañas.

El primer plat, de la mà de la Neus Oliveras, filòloga i professora, va tenir lloc el dijous 8 

d'octubre i va consistir en un conferència que posava en relleu la figura d'Àngel Guimerà: 

“Àngel Guimerà (1845-1924). La dimensió del personatge”. Oliveras hi va explicar la 

projecció mundial de l'obra i la dimensió d'aquest poeta i gran dramaturg del segle XIX. 

El segon plat va ser el dijous 5 de novembre, quan la Mònica Roca Luján, directora del 

museu Josep Cañas de Banyeres del Penedès, ens va presentar la conferència “Josep Cañas 

(1905-2001). L'home i l'artista”, en què va retratar la trajectòria de qui es va conèixer com “el 

Guimerà petit”, després de dues representacions teatrals primerenques, tot i que on va destacar 

realment va ser en la seva faceta d'escultor. 

Postres:  Els Tastets de tardor van cloure el dia 21 de novembre amb una sortida cultural, on 

26 persones es van traslladar al Vendrell i a Banyeres del Penedès per gaudir  de les visites 

guiades a la Casa Museu Àngel Guimerà i al Museu Josep Cañas. 

Actualment, ja estem treballant en la propera edició dels Tastets de Patrimoni, per al 2016 

que ens portaran a Alcanar i a Hospitalet de l'Infant, amb temes totalment diferents als 

d'enguany. 



memòria anual 39.memòria anual
2015

Col·loqui internacional d'estudis transpirinencs

Els dies 1, 2 i 3 d'octubre de 2015 es va celebrar al comú 

andorrà de Canillo el IX Col·loqui Internacional d'Estudis 

Transpirinencs, sota el títol "Contraban d'idees. Contagi, 

innovació i dissidència a través del Pirineu", organitzat per la 

Societat Andorrana de Ciències, el Centre d'Estudis 

Comarcals del Ripollès, la Diputació de Girona, la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, el 

Centre d'Estudis Ribagorçans i l'Institut Ramon Muntaner.

L'objectiu d'aquesta edició va ser analitzar els Pirineus com 

a espai per al flux de les idees, els diferents mitjans per a la 

difusió d'aquestes o els personatges que han tingut més incidència en aquests processos, 

establint com aquest fenomen ha marcat el dia a dia dels diferents territoris pirinencs i, des de 

l'actualitat, ponderar el triomf o el fracàs dels diferents corrents i moviments.

El col·loqui es va estructurar en tres àmbits (Eines, mitjans i espais: diaris, llibres, 

migracions, fires, ateneus i casinos; Els portadors de les idees: biografies i prosopografies, i 

La incidència del pas de les idees en el dia a dia), als quals s'hi van presentar fins a 25 

comunicacions, que, sumades a les ponències marc, a la taula rodona a partir de la qual es va 

articular l'àmbit tres i al taller sobre la transmissió d'idees: família, arxius i memòria personal 

al Pirineu, van donar llum a un interessant debat entre els participants.

A més del treball acadèmic, el IX Col·loqui d'Estudis Transpirinencs també va comptar amb 

un vessant més lúdic, amb un concert de cançons tradicionals d'Andorra i el Pirineu, a càrrec 

d'Artur Blasco, acompanyat per Marién de Casimiro, i una sortida a la vall d'Incles, a Canillo.

La participació al col·loqui va superar les expectatives, amb un centenar de participants, 

entre ponents, comunicants, assistents i organització, a la qual s'hi ha de sumar els 90 usuaris 

que en van fer seguiment a través d'Internet, ja que l'activitat es va retransmetre en directe via 

streaming. A més, està previst que properament aquests vídeos es pengin al canal de Youtube 

de l'Institut Ramon Muntaner.

 Imatge de la inauguració del IX Col·loqui
d'Estudis Transpirinencs. Fons IRMU.



40.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

5.3. Participació i presència institucional

Sessió Plenària del Consell Nacional de la Cultura i les Arts a l'Institut Ramon 

Muntaner

El 6 de novembre de 2015 l'Institut Ramon Muntaner va acollir a la seva seu una sessió 

plenària del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CONCA).

La jornada va començar amb la recepció dels membres del CONCA: Carles Duarte 

(president), Mercè Gisbert, Gemma Sendra, David Albet, Pilar Parcerisas, Isona Passola i 

Sílvia Muñoz (directora) per part dels representants de l'Institut Ramon Muntaner, Lluís Puig 

(president), Ferran Bladé, Josep Santesmases i Narcís Figueras, i representants de 

l'Ajuntament de Móra la Nova. També hi eren presents 

representants d'organismes, institucions i entitats locals, 

comarcals i de les Terres de l'Ebre: Gemma Carim, Albert 

Pujol, Juanjo Duran i Josep Moragrega.

Posteriorment, va tenir lloc la presentació de l'Institut 

Ramon Muntaner a càrrec de Lluís Puig, president de 

l'IRMU, i a les dotze del migdia es va iniciar la sessió del 

CONCA.

A la tarda, es va fer una visita al Centre d'Interpretació del 

Ferrocarril de Móra la Nova, guiats per Jordi Saspluguas.
Assistents de la sessió plenària del CONCA
a la seu de l'Institut Ramon Muntaner. 
Fotografia: IRMU.

Festival Tocatì

Del 17 al 20 de setembre de 2015 l'Institut Ramon Muntaner ha participat en el Festival 

Tocatì. Festival Internacional de jocs al carrer que se celebra anualment a Verona. El 2015 

Catalunya era la regió convidada i la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i 

Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va ser 



l'encarregada d'organitzar el programa d'activitats que des de Catalunya 

es presentaven al Festival.

L'Institut va ser convidat a presentar el projecte Els Jocs en la Història, 

que va tenir lloc entre els anys 2008 i 2012 i que va permetre abordar els 

jocs des de la recerca i des de diferents perspectives i territoris. 

L'objectiu de la nostra ponència va ser explicar els antecedents, el 

projecte en si, les línies principals de recerca que s'hi van debatre, les 

experiències paral·leles que s'hi van realitzar en funció de la temàtica de 

cada any, les complicitats que s'hi van anar teixint edició rere edició i les 

conclusions que vam extreure de l'experiència.

L'Institut també va fer possible la presència de l'exposició “El joc, 

entre la tradició i la modernitat. Una experiència en el context 

d'Horta de Sant Joan”, realitzada per l'Associació Cultural Lo Llaüt d'Ascó i l'INEFC de 

Lleida al juny de 2008  amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner i el Centre de Promoció de 

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

Comunicació de la Generalitat de Catalunya, comissariada per Pere Lavega, Biel Pubill, 

Antoni Costes i Fernando Maestro, i amb disseny i fotografia de Quim Botey i Guillem Torné.

 Intervenció de M. Carme Jiménez en
representació de l'Institut Ramon Muntaner

en el Festival Tocatì. Fotografia: IRMU.

Participació dels centres d'estudis en “Som cultura popular”

“Som Cultura Popular. Mostra del Patrimoni Immaterial a Barcelona” és una 

iniciativa  de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del Departament de Cultura i de 

l'ENS de l'Associacionisme  Cultural Català que es realitzarà al Centre Cultural Fabra & Coats 

de Barcelona del 21 al 24 de gener de 2016. 

Des de l'Institut Ramon Muntaner s'han proposat diferents 

exposicions realitzades per centres d'estudis, s'està organitzant 

el seu trasllat i s'està preparant una taula rodona amb els grups 

de recerca local de Barcelona per tal que els centres d'estudis 

estiguin presents a Som Cultura Popular.
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Exportem cultura

Durant el mes de març, l'IRMU va col·laborar amb Exportem Cultura, jornada de debat i 

reflexió al voltant de la cultura a les Terres de l'Ebre, organitzada per l'Ajuntament de Deltebre. 

L'IRMU va coordinar una taula rodona sobre el paper dels 

centres d'estudis en l'activitat cultural de les Terres de l'Ebre. 

En el debat han participat el Centre d'Estudis Seniencs, 

l'Associació Cultural “Lo Rafal” d'Alcanar, l'Associació 

Cultural Soldevila de Campredó, el Centre d'Estudis Tirant lo 

Rall de Deltebre i les comissions per a la conservació i 

restauració de la capella de la Misericòrdia i de l'ermita de 

Sant Francisco de la Fatarella.
Taula rodona amb els centres d'estudis 
©Cultura Deltebre
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6. Ajuts, beques i subvencions

6.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a activitats

AC01/15: Curs: Coneguem la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i 

Associació de Defensa del Patronat Arqueològic i Històric de Flix.

El curs es va desenvolupar entre els dies 6 i 31 d'octubre de 2015 a “Ca Don Ventura”, a 

Flix. Va constar d'11 conferències de temàtica i àmbit cronològic divers, però amb la Ribera 

d'Ebre i el coneixement de la seva història local com denominador comú.   

AC02/15: El patrimoni literari, un recurs educatiu. Fundació Rafael Masó, junt amb 

Espais Escrits, Institut Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona i Serveis 

Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona. 

Aquest curs va tenir lloc els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2015. Es va emmarcar dins d'un seguit 

de cursos organitzats arreu dels territoris de parla catalana gràcies a la xarxa de patrimoni 

literari català. S'hi van dur a terme diverses sessions teòriques i pràctiques amb l'objectiu de 

donar a conèixer els diversos recursos pedagògics que s'ofereixen en els centres de patrimoni 

literari. S'hi van inscriure 20 professors de diversos indrets dels territoris de parla catalana. 

AC03/15: VIII Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunyà. Centre 

d'Estudis de Gavà i Centre d'Estudis Beguetans. 

Resolució de la XIII convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, 

jornades, cursos i itineraris

La XIII edició d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i 

trobades de l'Institut Ramon Muntaner va rebre 39 sol·licituds i va atorgar 38 ajuts.

Novament, en aquesta convocatòria hi ha hagut una línia especial per a les activitats de 

temàtica etnològica gràcies a la col·laboració entre l'IRMU i la Direcció General de la Cultura 

Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.

Els ajuts atorgats en aquesta convocatòria han estat els següents: 
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Aquestes trobades es venen realitzant des del 2008, així que per al 

2015 se'n va fer la VIII edició. La temàtica d'aquesta trobada va ser “Els 

moviments migratoris”. Les jornades van servir per reflexionar sobre 

les raons del fet migratori, l'actitud d'acollida, el fenomen de la 

integració, i altres múltiples aspectes, tant actuals com antics, amb una 

cronologia que abasta des del neolític fins a la nova immigració del 

segle XXI. Les trobades es van organitzar en ponències, 

comunicacions i pòsters.  

AC04/15: XXII Col·loqui de Tardor. Pere Alsius. Cent Anys 

d'Història. Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i Universitat de 

Girona.

Aquest col·loqui se celebra anualment des del 1993. En aquesta 

ocasió, es va dedicar al centenari de la mort de Pere Alsius (1839-1915), 

el farmacèutic banyolí que va descobrir la mandíbula de neandertal de 

Banyoles l'any 1887. Durant el col·loqui es van realitzar una sèrie 

d'activitats que van incloure una exposició, l'edició d'un llibre i el propi 

col·loqui dut a terme entre el divendres 20 de novembre i el diumenge 22.

AC05/15: Cursos monogràfics El Racó de la Història. Taller d'Història de Gràcia i 

Fundació Privada Festa Major de Gràcia. 

Cursos monogràfics oberts a tota mena de públic amb una periodicitat d'un cop al mes, 

aquest any excepte els mesos de maig, agost i setembre. S'hi tracten temes diversos 

relacionats preferentment amb la història de Gràcia i de Barcelona. Enguany en total s'hi van 

realitzar 9 conferències. 

AC07/15: Congrés "La Història local, avui", dintre de l'Any 

Clapés. Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

El congrés es va desenvolupar a Sant Andreu de Palomar entre els 

dies 20, 21 i 22 de març en honor a la figura de Joan Clapés en el 75è. 

aniversari de la seva mort. Va girar al voltant de tres àmbits d'estudi: 

Estat de la qüestió; Història local: vocació i professió, i Eines per a la 

difusió de la recerca local. 

Imatge cedida pel
Centre d'Estudis de Gavà 

Imatge cedida pel 
Centre d'Estudis
Comarcals de Banyoles

Imatge cedida pel
Centre d'Estudis
Ignasi Iglésias.
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AC08/15: Jornada d'Onomàstica de la Ribera d'Ebre. Associació 

Cultural La Riuada, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i Societat 

d'Onomàstica. 

Les IV Jornades de la Societat d'Onomàstica es van dur a terme els 

dies 17 i 18 d'octubre a Móra d'Ebre i a Ascó. El programa va incloure 

tres ponències i diverses comunicacions que es van presentar acord amb 

el tema general de la jornada. 

AC09/15: Jornada. Amb Veus de Dones. Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i Arxiu 

Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental. 

La jornada, de caràcter monogràfic, es va celebrar el dia 7 de maig, arribant aquest any a la 

5a. edició. L'objectiu era compartir, amb historiadores expertes en recerca sobre gènere, 

experiències metodològiques sobre l'estudi de la incorporació de la dona en el món del 

treball. El nombre de persones inscrites en aquesta activitat va ser de 39, a més dels ponents i 

els organitzadors.

AC10/15: Priorat en persona. 3a. Trobada d'Escriptors al 

Priorat. Centre Quim Soler i Biblioteca Comarcal Estrem i Fa. 

La trobada es va dur a terme del 15 al 18 d'octubre amb una sèrie 

d'actes de diverses tipologies que van incloure des d'itineraris per 

diversos municipis del Priorat fins a concerts, a més d'una taula 

rodona, un recital i un vermut literari.

AC12/15: Trobada d'Entitats d'Estudis del Vallès. Centre 

d'Estudis Montmeló i Museu Municipal de Montmeló.

Aquesta activitat va portar com a títol “El pas de la societat agrària a 

la societat industrial del Vallès” i es va dur a terme a Montmeló el dia 

28 de febrer. Es va estructurar amb dues sessions en què hi van 

participar unes 70 persones de 17 poblacions, i a les quals s'hi van 

presentar 12 ponències. 

Imatge cedida per
l'Associació Cultural

La Riuada. 

Imatge cedida pel
Centre Quim Soler

Imatge cedida pel
Centre d'Estudis Montmeló
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AC13/15: El  camí ramader del Lluçanès al Ripollès amb ramat i actuacions de 

millora, conservació i manteniment dels elements patrimonials que el conformen. 

Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, Universitat Central de Catalunya a Vic i 

Ajuntament de Ripoll.

L'activitat, que va formar part de la programació d'activitats d'estiu de la Universitat de 

Vic, va consistir en la realització del camí ramader del Lluçanès al Ripollès. L'activitat tenia 

com a objectiu reviure i veure com es transitava antigament pels camins ramaders, 

acompanyant a un ramat. A més, la jornada es va completar amb un treball de manteniment 

de certs trams del camí ramader.

AC14/15: Gestió Cultural: Noves formes d'entendre i dinamitzar 

el territori. Centre d'Estudis del Bages i Arxiu Comarcal del Bages.

Les jornades de gestió cultural del Bages es van realitzar els dies 23, 

24 i 31 de gener entre Manresa i Cardona. Van consistir en diverses 

conferències sobre el patrimoni i la seva gestió en busca de noves 

metodologies i va incloure una visita guiada a Cardona. 

AC15/15: VIII Trobada d'Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als Països 

Catalans. Associació Cultural del Matarranya i Universitat Rovira i Virgili.

L'activitat es va celebrar entre els dies 15, 16 i 17 de maig a Calaceit (el Matarranya). Els 

objectius assolits van ser mostrar el ric patrimoni de pedra seca de la zona del Matarranya i 

d'altres territoris dels territoris de parla catalana i la importància d'aquesta tipologia de 

construccions per a l'ecologia i l'aprofitament dels materials autòctons. Hi van participar 

una varietat de professionals, agricultors, picapedrers i obrers interesants en el tema. 

AC16/15: Passat, present i futur de l'escola rural al Segrià i les Garrigues. Centre 

d'Estudis Comarcals del Segrià i Centre d'Estudis de les Garrigues. 

Els dos centres van organitzat dues jornades emmarcades en el debat sobre l'escola rural a 

les comarques del Segrià i les Garrigues. La primera jornada va tenir lloc a Castelldans el dia 

9 de maig, i la segona, a Alcanó el 16 de maig. El format per totes dues es va estructurar en 

una conferència introductòria junt amb una taula rodona o un debat. Hi van assistir un 

centenar de participants de la comunitat educativa; famílies, mestres i equips directius. 

Imatge cedida pel
Centre d'Estudis del Bages
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AC17/15: 12es. trobades culturals Pirinenques. Societat 

Andorrana de Ciències, Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i 

Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. 

El dissabte 24 d'octubre es va realitzar aquesta trobada sota el tema 

“Natura i cultura al Pirineu”. L'acte es va realitzar en dos blocs; en el 

primer s'hi van presentar 23 ponències i en el segon, 5. En el programa 

també s'hi va incloure una visita botànica i cultural per l'entorn que es 

va realitzar el dia 25. Hi van assistir més de 70 persones.

AC19/15: IX Cicle del Patronat 2014-2015. Catalunya 1901-1931, un país en 

transformació. Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, Òmnium Garrotxa i Cambra 

de Comerç de Girona. 

El cicle es va realitzar entre els mesos de gener i juny amb una conferència mensual. 

L'objectiu va ser fer una reflexió sobre el període inicial del segle XX, moment d'importants 

canvis per al país. S'hi van abordar aspectes polítics però també de l'àmbit del pensament. 

AC20/15: V Jornada d'Estudis Històrics i Patrimonials de la 

Vall d'Àger i l'Alta Noguera. Fundació Arnau Mir de Tost i Grup de 

Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”.

Aquesta 5a. jornada es va dur a terme a Àger el dia 8 de juliol. En 

aquesta ocasió, la temàtica triada va ser “Les guerres carlines a l'Alta 

Noguera i el Montsec”. L'activitat es va distribuir en dues sessions: 

una de matinal amb diverses conferències i una de tarda amb la visita a 

les restes de l'hospital carlí del castell d'Àger.  El públic assistent va 

rondar entre les 40 i les 50 persones.

AC21/15: II Ruta teatralitzada Lluís Domènech i Montaner per 

Canet de Mar. Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner i Centre 

d'Estudis Canetencs. 

La segona ruta teatralitzada es va organitzar el dissabte 10 d'octubre 

dins les Jornades Europees del Patrimoni. L'èxit va ser considerable, 

amb un total de 226 participants. En aquesta ocasió la ruta va 

Imatge cedida pel Centre
d'Estudis Comarcals del

Ripollès.

Imatge cedida per
la Fundació Arnau Mir

de Tost

Imatge cedida pel Centre
d'Estudis Lluís Domènech

i Montaner.
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pretendre recuperar, amb nous punts i nous personatges històrics, l'ambient dels anys en què 

l'arquitecte va viure a Canet de Mar.  

AC23/15: Organització de la IX Trobada d'Entitats de Recerca 

Comarcal i Local del Maresme. Centre d'Estudis Canetencs. 

La novena trobada d'entitats del Maresme es va realitzar l'11 d'abril a 

Canet de Mar. En aquesta ocasió, el fil conductor van ser les torres de 

guaita, defenses i fortificacions de la comarca. A més de les 

conferències sobre aquesta temàtica realitzades al llarg de matí, per la 

tarda també es van programar dues visites guiades. Cal remarcar-ne 

l'èxit de participació, amb unes 90 persones assistents. 

AC28/15: Jornada. L'Església a Valls. Institut d'Estudis Vallencs, 

Museu de Valls i Parròquia de Sant Joan de Valls. 

El seminari sobre la història de l'Església de Valls en el segle XX es 

va realitzar el dissabte 9 de maig. Va comptar amb dues sessions, de 

matí i de tarda, en les quals s'hi van presentar diverses conferències 

entorn d’aquesta temàtica. 

AC30/15: La transició a la Vall d'Albaida. Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida i la 

Universitat de València. 

Les jornades locals i comarcals de la Vall d'Albaida es van realitzar entre el 18 d'agost i el 

3 de desembre. Es van distribuir en diversos municipis de la regió, els quals van programar 

un seguit de xerrades, conferències i taules rodones de temàtiques diverses amb la Transició 

democràtica com a fil conductor.  

AC31/15: XXV Jornades d'Estudis Penedesencs. Institut d'Estudis Penedesencs, Molí del Foix-

Centre d'Interpretació Històrica i Natural, Amics de la Font del Cuscó i Consorci del Parc del Foix.

Entre el divendres 23 d'octubre i el diumenge 15 de novembre es van realitzar aquestes 

jornades, que en aquesta ocasió portaven per títol “Paisatge i natura al Penedès”. A més de 

les diverses conferències i comunicacions, les jornades també van incloure una caminada 

pel Parc del Foix i una caminada popular. Hi van participar unes 50 persones.

Imatge cedida pel
Centre d'Estudis
Canetencs.

Imatge cedida per
l'Institut d'Estudis Vallencs.
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AC32/15: Jornades. El llibre antic. Memòria del passat. Centre 

de Lectura de Reus i Universitat Rovira i Virgili. 

Les jornades sobre llibre antic van tenir lloc en cinc sessions entre el 

dimecres 8 i el dijous 16 d'abril. Anaven adreçades a arxivers, 

bibliotecaris, documentalistes, historiadors, docents i estudiants 

d'universitat, amb la finalitat de destacar la importància del llibre 

antic i valorar-ne la influència. L'edició va superar els 90 participants. 

AC35/15: Simposi. Noves i velles formes de religiositat popular 

a ciutat. Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà i Universitat 

de Barcelona. 

Aquest simposi es va dur a terme el dia 12 de novembre a les 

instal·lacions de la Facultat de Geografia i Història de la UB. Hi van 

participar més de 50 persones, que van poder gaudir de diverses 

intervencions estructurades en sis blocs temàtics entorn de la 

religiositat popular. 

AC37/15: V Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat. Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat, Grup de Recerca de Cervelló i Associació Segle Nou de 

Cervelló.

En aquestes trobades hi solen participar una vintena d'entitats, que sumen al voltant d'uns 

seixanta assistents. En aquesta edició celebrada el dia 21 de novembre a Cervelló, la 

temàtica va ser “La Recerca com a eix vertebrador”.  Va consistir en un tastet de les 

recerques de les diverses entitats i dues visites. 

AC38/15: Cossos i memòries exhumades: El paper de l'antropologia. Institut Català 

d'Antropologia i Associació ERAPI. 

El divendres 23 de gener a la tarda es va dur a terme aquesta jornada, que va contar amb 

una taula rodona de diversos especialistes en antropologia i exhumacions contemporànies. 

La prèvia inscripció a la jornada va afavorir que se superessin els 90 participants.  

Imatge cedida pel
Centre de Lectura

de Reus

Imatge cedida per
l'Observatori

d'Antropologia
del Conflicte Urbà.



AC39/15: XI Jornades d'Història local i patrimoni cultural a 

Menorca. Centre d'Estudis locals d'Alaior. 

Les XI jornades es van realitzar del 6 al 8 de març a Alaior. Hi van 

destacar les diverses ponències i comunicacions però també els 

col·loquis, la projecció d'un documental, mostres d'entitats i visites. A 

les jornades hi van assistir més de cent persones. 
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Imatge cedida pel
Centre d'Estudis
locals d'Alaior.

L'IRMU va rebre 39 sol·licituds d'ajuts

· 8Un total de 3  van ser aprovades

L'IRMU va destinar 23.900€ dels seus recursos per a ajuts a activitats
Els  recursos finalment destinats als ajuts a activitats van ser de 20.900€
·
 Un total de 2 centres van renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 1.000 € dels  
 recursos destinats a ajuts a activitats)

· ’ 11  Un total d  centres van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada 
 2.0(equivalents a 00 € dels recursos destinats a ajuts a activitats)

Activitats 2015



Activitats 2013

Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per l'IRMU 

l'any 2013

Assistents

L'assistència a les activitats organitzades pels centres i instituts d'estudis durant el 

2015  va ser força considerable si atenem a aquestes classificacions :

 Un 22% de les activitats registraren una quantitat d'assistents superior als 99 

assistents.

 Un 40% van presentar una participació que anava entre els 40 i els 99 assistents.

 El 38% de les activitats van congregar a un públic de menys de 40 assistents.

Participació dels centres d'estudis 

La  participació en l'organització de les diferents activitats és una tasca compartida 

entre dos centres d'estudis i/o un centre d'estudis i d'altres organismes científics i 

culturals (universitats, museus, fundacions, etc.).

Les activitats  presentades van incloure la participació de centres d'estudis amb 

d'altres organismes (universitats, ajuntaments, equips de gestió d'equipaments culturals 

[museus, arxius, etc.], entitats culturals, etc.), bé com organitzadors, bé com 

col·laboradors.�

 Un 60% de les activitats estaven organitzades per dos o més centres d'estudis en 

combinació amb d'altres organismes.

 La resta, el 40% de les activitats, foren organitzades per un centre d'estudis 

conjuntament amb d'altres organismes i institucions.

De la mateixa manera que va succeir en l'anterior convocatòria, les activitats 

subvencionades per l'Institut Ramon Muntaner dins la XI convocatòria d'ajuts per a 

l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i trobades  van ser realitzades, 

en la majoria, entre centres d'estudis que compartien un mateix àmbit comarcal d'estudi i 

desenvolupament.  

Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per l'IRMU l'any 2015

Activitats 2015
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Abast territorial

Els beneficiaris dels ajuts han estat centres d'estudis d'arreu dels territoris de parla 

catalana. Bona part de les activitats s'han dut a terme a Catalunya, un 83%, mentre que la 

resta de les activitats van ser realitzades per centres d'estudis de la Franja (4,8%), de les 

Balears (4,8%) i d'Andorra (2,4%).

Tipologia

El tipus d'activitat que els centres van desenvolupar de forma destacada en aquesta 

edició van ser el de les jornades, representant un 53,6 % del total. La resta es va distribuir 

entre cursos (9,7%),  itineraris (17%) , trobades (9,7%), col·loquis (4,8 %),  un congrés 

(2,4%) i un seminari (2,4%).

Destinació dels ajuts

Com en l'anterior edició, bona part  de les despeses justificades als ajuts de les 

activitats estan destinades a sufragar el material promocional (díptics, tríptics, cartells, 

etc.), així com a cobrir els honoraris dels especialistes (ponents i conferenciants) que 

participen en les activitats. 
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Projectes finalitzats el 2015 pertanyents a la VIII convocatòria (2014)

Estudi documental de la més gran obra d'enginyeria militar catalana mai escomesa: la 
Línia Fortificada del Cinca (1936-1937). Patronat Pro Batea

Recerca documental sobre la Línia fortificada del Cinca, construïda entre 1936 i 1937 com a 
rereguarda del front d'Aragó. En aquest projecte s'han assolit els objectius de determinar quin 
organisme va planificar l'obra i perquè i com es va organitzar la construcció de la Línia, a més 
d'analitzar-ne les característiques tècniques i estratègiques. D'altra banda, ha quedat pendent 
localitzar fotografies dels treballs de construcció i plànols de les posicions defensives, els quals 
molt probablement van ser traslladats a l'estranger per tractar-se de documentació militar de 
rellevància.

Descripció del fons de pergamins de l'Arxiu Parroquial de Canet de Mar. Centre d'Estudis 
Canetencs

Descripció de 390 pergamins del fons de l'Arxiu Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de 
Mar, conservat a l'Arxiu Diocesà de Girona, per tal de facilitar-ne l'accés a investigadors, 
especialistes i al públic en general. L'objectiu principal d'aquesta proposta era la descripció i datació 
dels pergamins. En total s'han obert 462 fitxes, ja que s'ha donat prioritat al contingut del pergamí 
més que a la unitat física del document. Aquesta descripció s'acompanya de la creació d'índexs 
d'antropònims i de topònims. El marc cronològic treballat se situa entre el segle XIII i el XVII. 

Pirates i corsaris a la costa de Vila-seca. Agrupació Cultural Vila-seca

Estudi històric de l'impacte dels atacs pirates i corsaris a la costa de Vila-seca entre els segles 
XIV i XVIII. El projecte ha dut a terme la recopilació i l'anàlisi històric d'informació documental 
relacionada amb els atacs de pirates i corsaris. També s'han analitzat altres aspectes relacionats amb 
la temàtica, com és el cas de les fortificacions destinades a la defensa i el fre econòmic i social que 
comportaven aquests atacs per les poblacions afectades, especialment en els nuclis propers de Reus 
i Tarragona. 

Dones amunt! Dones, muntanyisme i escalada. I Fase. Àmbit de Recerques del Berguedà

L'objectiu general d'aquesta recerca era treure a la llum les pràctiques mitjançant les quals es 
construeix l'estructura de valors que comporta una prevalença masculina en la pràctica del 

6.2. Balanç d'ajuts a projectes d'investigació
       o de difusió cultural
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muntanyisme i l'escalada, al mateix temps que veure quins són els bagatges etnogràfics del passat i 
del present en relació a aquesta qüestió. Per dur-ho a terme s'han analitzat les politiques, dinàmiques 
i estratègies que s'han desenvolupat fins al moment per tal de donar resposta a les necessitats de les 
dones en aquest àmbit. Amb la recerca es pretén aconseguir una proposta que asseguri la igualtat de 
gènere en el muntanyisme i l'escalada. 

Les esglésies romàniques de Gelida, Sant Llorenç d'Hortons i Masquefa. Centre d'Estudis 
Martorellencs

Aquest projecte s'ha centrat en l'estudi històric i de la seqüència constructiva de les esglésies 
romàniques dels municipis de Gelida, Sant Llorenç d'Hortons i Masquefa. Els objectius pretenien 
avançar en el coneixement històric i a la posada en valor d'aquest patrimoni atès que fins al moment 
no havien estat estudiades amb profunditat. S'han sistematitzat les referències històriques, recopilat 
material fotogràfic i elaborat la planimetria i models 3D junt amb un anàlisi acurat de tot el material.   

El tercer carlisme a les terres de l'Ebre i el Maestrat (1872-1876). II Fase. Centre d'Estudis 
d'Ulldecona

El projecte es fonamenta en l'estudi i anàlisi del fenomen del carlisme, en concret el tercer 
carlisme (1872-1876) a les Terres de l'Ebre i el Maestrat. S'ha realitzat un buidatge arxivístic i 
hemerogràfic per tal de construir l'apartat de la sociologia del fenomen, així com reconstruir els 
diferents episodis bèl·lics que van configurar aquella guerra en el seu context històric. En els 
resultats obtinguts s'ha inclòs també l'estudi dels 30 anys posteriors al conflictes i s'ha ampliat el 
marc geogràfic a les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. 

Els anjubs, construccions de pedra seca del paisatge agrari de secà. I Fase. La Torre de 
l'Espanyol. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

El present projecte ha estudiat les construccions de pedra seca en un espai agrícola de secà, com a 
patrimoni cultural i social. La recerca ha catalogat 74 construccions de pedra seca de la Torre de 
l'Espanyol, posant especial èmfasi en els anjubs, que són les construccions que abunden més en 
aquest terme municipal i on n'hi ha una gran diversitat pel que fa a la tipologia de la seva 
construcció. Una vegada catalogats, les dades extretes d'aquests elements han permès analitzar-ne 
aspectes referents a la construcció i extreure conclusions precises en relació als espais i a la finalitat 
de les construccions descrites.
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Els fets i les conseqüències del 1714 al Baix Llobregat. Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat

Es tracta de la desena recerca col·lectiva de l'entitat, en la qual s'han estudiat i investigat els fets i 
les conseqüències de la Guerra de Successió a la comarca del Baix Llobregat amb documentació 
original que no havia estat utilitzada fins al moment. En aquesta ocasió, bona part de la recerca s'ha 
fet amb documentació de l'Arxiu Municipal de Begues, que ha permès analitzar la guerra però 
sobretot la repressió del període posterior. Tot plegat ajuda a comprendre l'afectació del conflicte en 
indrets més petits i la implicació que van tenir en la defensa de Barcelona. 

Els mitjans de comunicació al món rural: el campanar de la Vilella Alta. Centre d'Estudis 
de la Vilella Alta

Estudi de la torre-campanar de la Vilella Alta i de l'ofici del campaner entès en conjunt com a 
mitjà de comunicació al món rural. L'objectiu principal era conèixer i preservar el patrimoni 
etnològic material i immaterial, així com els mitjans de comunicació, concretament a la comarca del 
Priorat. En la recerca s'han analitzat els pregons dels agutzils, tant el propi de la Vilella Alta com de 
la Cartoixa d'Escaladei, la funció dels campanars i els diversos tocs de campana (civils i 
eclesiàstics). Tot això ha permès analitzar les principals preocupacions dels camperols en aquesta 
regió del Priorat i la forma de comunicar-les.  

Grup de Recerca de Cervelló. El vidre a Cervelló. Les tallaries i les fabriquetes 

Aquest projecte ha representat la catalogació i recollida d'informació que el Grup de Recerca de 
Cervelló ha realitzat sobre la fabricació del vidre en aquesta població del Baix Llobregat. Gràcies a 
aquest estudi, s'ha establert que hi va haver un total de nou tallaries i fabriquetes; s'han identificat els 
propietaris i treballadors d'aquests establiments, amb les dates aproximades de funcionament; s'ha 
analitzat el treball femení a les tallaries i també s'han relacionat els béns mobles producte de la 
tallaria.

Deu segles d'arquitectura religiosa a Valls. S. XII-XXI. I Fase. Institut d'Estudis Vallencs 

El projecte es fonamenta en la documentació (resum històric, aixecament de plànols actuals i 
recull fotogràfic) de l'arquitectura religiosa que es conserva a la capital de l'Alt Camp, per tal 
d'aconseguir un corpus unificat sobre l'arquitectura religiosa a Valls. S'han catalogat un total de 25 
monuments o obres religioses descrites a través de fitxes, fotografies i plànols.

Atles domenequià: obra raonada de Lluís Domènech i Montaner. Centre d'Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 

El CEDIM ha impulsat de forma específica l'estudi de l'obra raonada de l'arquitecte en totes les seves 
vessants i disciplines. El projecte ha estudiat l'obra arquitectònica i l'empremta de Domènech i Montaner 
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en el camp de la història, l'heràldica i la història de l'art, a més de les seves facetes d'il·lustrador gràfic, de 
promotor i animador cultural i de polític. En els resultats d'aquesta recerca es presenta l'anàlisi d'un total 
de 76 obres que inclouen documents i fotografies inèdites localitzades en diferents arxius i a partir del 
buidatge d'hemeroteca. L'objectiu final és publicar tota aquesta vasta recerca per donar a conèixer l'obra 
de l'arquitecte en tota la seva esplendor. 

La premsa històrica a la ciutat de Reus (1813-1939). I Fase. Centre de Lectura de Reus

A través d'aquest projecte s'ha elaborat d'un catàleg de la premsa històrica de la ciutat de Reus i la seva 
àrea d'influència, alhora que s'ha aprofundit en el coneixement del paper jugat per Reus com a referent 
cultural i social de la Catalunya contemporània. La primera fase ha inclòs la localització i anàlisi de totes 
les capçaleres a partir d'una recerca documental. S'han presentat un total de 72 fitxes de les capçaleres 
localitzades.

Excursionisme, poesia i cant coral: la mirada de Josep Anselm Clavé a la Catalunya Vella. 
Espais Escrits. Xarxa del patrimoni literari català

El projecte s'ha centrat en recuperar i donar a conèixer part de l'epistolari inèdit de Josep Anselm 
Clavé conservat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. El treball, de caire documental, ha localitzat les fonts 
—majoritàriament cartes— referents al transcurs de l'excursió feta per Clavé el 1852 des de Barcelona 
fins a Figueres amb uns companys músics, tot i que, malauradament, no s'han identificat documents del 
viatge de tornada. També s'han analitzat poemes inèdits de Josep Anselm Clavé escrits entre 1845 i 1852. 

Estudi i aplicacions de la web social en la gestió empresarial de les PIMES de Sabadell. I Fase. 
Fundació Bosch i Cardellach

El projecte ha desenvolupat un programa de recerca que abasta l'anàlisi  dels
consumidors i les petites i mitjanes empreses de Sabadell, junt amb la seva interacció en les xarxes 
socials. La finalitat de l'estudi passa per comprendre els paràmetres clau del seu comportament i les línies 
d'actuació per a l'aplicació de mesures des de l'empresa, així com establir una anàlisi dels comportaments 
d'ús i potencialitats d'aquestes eines en la definició i generació de valor en els processos de màrqueting de 
les empreses del sector analitzat. 

Les fotografies d'una vida: Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners. I Fase. Centre d'Estudis 
Selvatans

Anàlisi conjunta de la correspondència i la col·lecció d'imatges conservades en el fons de Joan 
Vinyoli. S'ha realitzat una recerca de persones coetànies a Vinyoli, a través d'una sèrie d'entrevistes sobre 
el poeta i la seva obra, per tal d'identificar indrets i persones de la col·lecció d'imatges del fons, 
completant-ho amb documents aportats per tercers. Per fer-ho, s'han utilitzat diferents mètodes d'anàlisis 
específics per a cada tipologia documental. Es tracta d'una primera fase de recollida d'informació i es 
preveu, en la fase del 2015, extreure'n unes majors conclusions, així com la divulgació del seu llegat. 
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Projectes pertanyents a la IX convocatòria (2015)

El ball del Ciri de Manlleu. Museu del Ter i Ajuntament de Manlleu

Aquest treball pretén analitzar el ball del Ciri típic de la festivitat de Sant Antoni Abat en el marc 
de la festa dels Tonis de Manlleu. Tot i ser una festa viva, hi ha un gran desconeixement en quant als 
orígens i evolució del ball del Ciri, així que amb aquest projecte es vol acabar amb aquesta situació 
de desconeixement i aportar noves dades que permetin posar-lo en valor i, per descomptat, gràcies a 
la recerca aplicada, continuar projectant-lo al futur.

Les fotografies d'una vida: Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners. II Fase. Centre 
d'Estudis Selvatans

El projecte es proposa abordar la segona fase de l'anàlisi conjunta de correspondència i 
col·lecció d'imatges del fons Joan Vinyoli, amb l'objectiu d'identificar persones coetànies i realitzar 
entrevistes sobre Joan Vinyoli i la seva obra, així com identificar indrets i persones de la col·lecció 
d'imatges d'aquest fons. Com a resultat, es preveu completar el fons Vinyoli amb documents 
aportats per tercers. Així doncs, es documentarà el fons d'imatges i es realitzarà una col·lecció de 
punts de llibre vinyolians.

Paco Xammar: 50 anys a la perifèria de Tarragona. I Fase. Cercle d'Estudis Històrics i 
Socials Guillem Oliver. 

Estudi històric de l'impacte de la figura de Paco Xammar a partir de la documentació que 
conserva en el seu domicili, la dipositada a l'Arxiu Històric de Tarragona i documents arxivats per 
l'Associació de Veïns del Barri de la Floresta. Es pretén fer una anàlisi d'aquest personatge des de 
totes les seves facetes (mestre, polític i capellà), però sobretot com persona entregada a ajudar els 
més desafavorits i la classe obrera.   

Projecte de difusió del patrimoni en pedra seca a la comarca del Bages: cas pràctic aplicat 
al terme de Manresa. Centre d'Estudis del Bages

Iniciativa per dinamitzar el patrimoni de la pedra seca, tot divulgant-lo de forma convenient, 
objectiva i rigorosa. Es pretén apropar el patrimoni cultural immoble de pedra seca a la població del 
territori, però també donar-lo a conèixer arreu. L'objectiu principal és tornar a posar en valor els 
elements patrimonials en pedra seca existents en el territori del Bages, alhora que enfortir el 
sentiment de pertinença al territori per mitjà de l'educació cultural envers aquest patrimoni.

Desplegament inicial de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès. I 
Fase. Institut d'Estudis Penedesencs
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Aquest és un projecte d'inventari que planteja, per una banda, iniciar i posar en marxa a les tres 
comarques penedesenques (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) un programa de salvaguarda del 
seu patrimoni cultural immaterial, tal i com preveu la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la UNESCO. D'altra banda, també planteja implicar a la població en la seva 
elaboració i retornar la informació obtinguda a la societat per tal que tingui una aplicació en la 
potenciació del desenvolupament sostenible, tant a nivell econòmic, com social i cultural.  

Estudi documental sobre les parròquies de Santa Creu de Rodes i de Sant Esteve de Mata. 
S. XIV i XV. I Fase. Fundació Privada Albert Tomàs i Bassols

Recerca sobre el poble medieval de Santa Creu de Rodes entre els segles XIV i XV a partir dels 
volums de protocols notarials que se'n conserven a l'Arxiu Històric de Girona. L'objectiu principal 
del projecte és recopilar la màxima informació possible sobre el poblat de Santa Creu i els seus 
habitants als darrers segles de la seva existència, així com l'estudi de les dinàmiques de poblament i 
el desenvolupament i la localització de les diferents activitats econòmiques arreu de les dues 
parròquies al llarg dels segles XIV i XV. Les dades obtingudes han de permetre contextualitzar 
millor els resultats de les excavacions arqueològiques que es realitzen a Santa Creu des de fa uns 
anys i, a la vegada, posar al servei del conjunt monumental de Sant Pere de Rodes i dels seus 
visitants una informació indispensable per a la seva comprensió.

Patrimoni immaterial i paisatge cultural agrícola al Priorat. Prioritat, Paisatge Cultural i 
Patrimoni Mundial

El projecte s'inscriu en el marc del procés de candidatura del paisatge cultural agrícola del 
Priorat a la Llista del Patrimoni Mundial. Aquest procés, encetat formalment ja fa uns anys, ha de 
concloure, en un primer estadi, en un dossier acadèmic i en les línies de continuïtat encetades que 
s'inscriuen en les actuacions del pla de gestió de la candidatura. L'objectiu final del projecte és fer 
emergir els valors fonamentals del paisatge cultural del Priorat i inventariar-ne els atributs que 
l'il·lustren per poder, conseqüentment, establir els mecanismes de gestió i de valorització que 
n'assegurin la continuïtat, salvaguarda i difusió de manera adequada.

Els usos tradicionals de les plantes de l'Alt Camp. Institut d'Estudis Vallencs

Realització d'un estudi sobre els usos tradicionals de les plantes de l'Alt Camp i el fet cultural que 
els acompanya, amb recollida de dades mitjançant entrevistes a informadors i informadores i un 
estudi de cas del monestir de Santes Creus i el seu hortus bonus. L'objectiu principal del projecte és 
la recopilació de tota la informació referent a l'etnobotànica de l'Alt Camp. 

La premsa històrica a la ciutat de Reus. II Fase. Centre de Lectura de Reus

Reus és, després de Barcelona, una de les ciutats catalanes que més publicacions periòdiques ha 
generat al llarg dels segles XIX i XX. Aquesta premsa reusenca que podem qualificar d'històrica, i 
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que comprèn els periòdics publicats des de l'any 1813 al gran daltabaix de 1939, ofereix un ampli 
ventall de registres ideològics (catalanistes, republicans, conservadors, obreristes...) i temàtics 
(culturals, de pensament, esportius, socials, professionals, lúdics...) que proven la rica ebullició 
ideològica i social de la ciutat i de la seva àrea d'influència. Tanmateix, aquesta riquesa documental 
contrasta amb una escassa dedicació al seu estudi i anàlisi. Així doncs, a hores d'ara, ni tan sols es 
disposa d'un primer catàleg actualitzat que en permeti el coneixement precís (un fet que en limita 
l'aprofitament exhaustiu per als investigadors i el públic en general) i que ofereixi una panoràmica 
més o menys àmplia de l'evolució de la premsa local reusenca. D'aquesta manera, aquest projecte de 
recerca té com objectiu la confecció d'un catàleg que estudiï la premsa de la ciutat de Reus d'ençà el 
1813 (any de l'aparició del primer periòdic local) fins a la fi de la Guerra Civil, en total prop de 234 
capçaleres. 

El futur pot ser millor si no perdem el passat. Inventari dels coneixements i les pràctiques 
agrícoles a les Terres de l'Ebre. I Fase. Museu de les Terres de l'Ebre

Aquest treball pretén documentar la transformació agrària produïda a les Terres de l'Ebre entre 
1950 i 2015 i identificar els elements principals que han intervingut en aquest procés de canvi: 
serveis agraris, indústria química, mercats, així com recollir la memòria oral dels seus 
protagonistes, els pagesos i pageses. També es vol documentar i inventariar conreus desapareguts; 
productes i varietats; els canvis en els conreus i la seva localització, i les antigues tècniques de 
conreu: sembra, adob, tractaments, recol·lecció i conservació dels productes agrícoles.

Seguiment i conservació de ratpenats forestals al PNIN de Poblet. Centre d'Història 
Natural de la Conca de Barberà 

Les masses forestals de Poblet presenten una elevada varietat d'espècies arbòries que formen 
boscos de distinta tipologia. Aquesta riquesa dona d'entrada un interès potencial que representa un 
escenari propici per albergar nombroses espècies de ratpenats lligats al bosc. Amb aquest treball es 
vol conèixer la comunitat de quiròpters ocupant de cavitats; identificar punts d'especial interès 
(colònies de reproducció en masos, arbres o altres estructures), i promoure la conservació 
d'elements claus susceptibles d'albergar refugis de ratpenats (arbres morts en peu, barraques de 
pagès i altres estructures).

Pedres que parlen. Ruta literària pels temples catalans. Espais Escrits. Xarxa del 
patrimoni literari català

Aquest projecte consisteix en crear una ruta literària que transcorri per diversos elements 
patrimonials, de caràcter religiós, que bé han estat abandonats, han desaparegut o han perdut la seva 
activitat inicial. Ermites, monestirs o santuaris que durant una època van tenir una presència social 
molt important i que de mica en mica han caigut en desús o han reconvertit la seva activitat. 
L'objectiu del projecte és que la literatura ens permeti redescobrir un lloc, un autor i la història 
comuna, els tres eixos fonamentals del projecte.
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Per portar-ho a terme, la Xarxa Espais Escrits compta amb 80 centres associats que vetllen per la 
memòria literària d'un autor en concret. 

Antroponimia de la Vall d'Àger. Fundació Privada Arnau Mir de Tost 

L'inventari dels renoms de les cases, masies, masos i corrals de la Vall d'Àger té com objectiu 
recollir sistemàticament aquests elements antroponòmics de totes les poblacions que conformen el 
municipi de la Vall d'Àger. L'estudi es farà a partir de la recopilació de dades a través de l'anàlisi 
cartogràfica i d'entrevistes amb habitants de la Vall d'Àger. 

Història del moviment veïnal a Terrassa sota el franquisme. I Fase. Centre d'Estudis 
Històrics de Terrassa 

Aquest estudi analitza el moviment veïnal terrassenc entre els anys 1950 i 2012, a pesar que fa 
més incidència en els anys del franquisme. El treball mostrarà la lluita popular constant per donar 
solucions als problemes concrets dels veïns de Terassa i alhora una defensa aferrissada dels drets 
democràtics, socials i polítics que la dictadura va arrabassar als ciutadans. En ser una primera fase 
de l'estudi, s'hi presentaran acuradament les fonts bibliogràfiques i documentals que es treballaran 
en un futur. 

"Se'n parlave i n'hi havie". Consorci Ecomuseu de les Valls d'Àneu

Projecte de recerca etnològica sobre la bruixeria a les Terres de Lleida i del Pirineu. Es pretén 
realitzar una revisió del material històric i etnogràfic sobre la bruixeria en el territori estudiat, la 
recollida d'informació etnogràfica en el territori objecte d'estudi per tal de complementar el material 
ja existent, de cara a la creació d'un corpus patrimonial sobre la creença en la bruixeria a les terres de 
Lleida. També vol plantejar la dinamització i posada en valor d'aquest patrimoni a través de 
xerrades, visionats, publicacions i eventuals projectes de museïtzació a desenvolupar en un futur 
proper.

Cançó popular i industrialització a Menorca. Institut Menorquí d'Estudis 

L'estudi de la cançó popular i la industrialització a Menorca estudiarà l'activitat musical i la 
conseqüent sociabilitat a les fàbriques de Menorca en el segle XIX. En un primer moment es 
realitzarà la recerca bibliogràfica per acotar el marc conceptual i històric, així com el treball de 
camp. L'objectiu final és l'enregistrament d'un DVD que reculli la recerca etnomusicologia sobre el 
món fabril i industrial a Menorca. 

Estudi de l'epistolari de Joan Arús. Fundació Bosch i Cardellach 

L'estudi de l'epistolari pretén classificar i analitzar unes 100 cartes compreses entre 1913 i 1938. 
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Els resultats permeten conèixer una col·lecció inèdita de l'obra i figura de Joan Arús, així com el 
context cultural català de principis de segle des dels ulls d'una cinquantena de remitents. Les cartes 
seran transcrites íntegrament i s'hi afegiran aclariments quan es considerí oportú, amb l'objectiu de 
donar a conèixer i posar a l'abast del públic una col·lecció de gran interès cultural.   

El Museu parla. Inventari i recull de memòria oral de les col·leccions del Museu Etnològic 
de Nonasp. II Fase Associació Amics de Nonasp

Inventari i recull de la memòria oral de les peces de la col·lecció exposada al públic amb el nom 
“Museu Etnològic de Nonasp” per tal de “fer parlar el museu” a través de la memòria oral d'aquells 
que van viure en la cronologia en què aquells objectes es feien servir, per tal que puguin transmetre 
el seu paper i significat al si d'aquell tipus de societat.

Recerca per donar a conèixer la importància de la indústria llanera de la Tortosa del s. XIV, 
la vida dels pastors i ramats de l'època, els camins de transhumància, i la ruta seguida pels 
darrers Bons Homes a fi de documentar la ruta dels últims càtars del sud dintre del projecte 
turístic de la Ruta dels Tres Reis. I Fase. Graëllsia. Grup d'estudis i comunicació ambiental. 

Es tracta d'un projecte de recerca innovadora en un camp poc estudiat i poc tractat de manera 
científica, aportant un nou coneixement referent a un moment històric cultural molt rellevant a les 
Terres de l'Ebre. La primera fase d'aquest projecte se centrarà en la complexa tasca de buscar la 
informació sobre la temàtica dels càtars a les Terres de l'Ebre. Els objectius del projecte són 
documentar tota l'àrea d'estudi, proposar un treball de recerca que torni a posar en valor el patrimoni 
i recollir informació que ens permeti crear un nou producte turístic: la Ruta dels Últims Càtars o 
Càtars del Sud, englobat a la recentment creada Ruta dels Tres Reis.

Recerca i comissariat de l'exposició itinerant “Masó: interiors (1911-1916)”. Fundació 
Rafael Masó. 

Aquest projecte reivindica que un dels aspectes més innovadors però poc estudiats de l'obra 
arquitectònica de Rafael Masó és el seu concepte de disseny i decoració de la llar, que personifica 
els valors del Noucentisme i de l’interior modern. Així doncs, en aquesta ocasió, a partir de la 
recerca en arxius, museus i col·leccions privades, es completarà una recerca que derivi en una 
exposició. L'objectiu principal serà veure el paper de Masó a l'hora d'introduir i adaptar els corrents 
estètics europeus a Catalunya.  

Obra raonada de Lluís Domènech i Montaner. II Fase. Centre d'Estudis Lluís Domènech i 
Montaner

El CEDIM vol completar l'estudi de l'obra raonada de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, 
realitzat durant l'any 2014 amb una segona part que consisteix en l'anàlisi de tots els projectes que 
l'arquitecte va realitzar però que no es van arribar a portar a terme i que, per si sols, contribueixen 
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també a definir l'arquitectura domenequiana. L'objectiu del CEDIM amb l'elaboració d'aquest 
projecte és fer aflorar tots els projectes que no es van portar a terme i trobar les influències als que sí 
que es van executar.

Projectes  2015

L'IRMU va rebre 30 sol·licituds d'ajuts

· Un total de 24 van ser aprovades.

L'IRMU va destinar 52.850€ dels seus recursos per a ajuts a projectes

La quantitat fins al moment destinada als  ajuts a projectes ha estat de 46.250€ 

· Un total de 3 centres van renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 5.800€ dels recursos 
destinats a ajuts a projectes)

· Un total de 3 centres van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada 
(equivalents  a 600 € dels recursos destinats a ajuts a projectes)

· Resta pendent de justificar 1 projecte (equivalent a 2.050€ dels recursos      
destinats a ajuts a projectes)
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6.3. Balanç d'ajuts a publicacions

*Estudi elaborat a partir de dades de 49 publicacions. 

Anàlisi derivat de les dades recollides de les publicacions subvencionades per 
l'IRMU l'any 2015

L'import total de l'ajut atorgat al conjunt de les publicacions és de 35.900€

-Les despeses totals d'edició (maquetació, disseny, enquadernació, impressió i correcció) 
generades per les diferents publicacions s'eleva a 203.520€*.

-Els ajuts han estat distribuïts en publicacions periòdiques de caire científic (6 %), divulgatiu 1
(5%) i monografies (3 %). 4

-Com en edicions passades, més del 85% dels ajuts donen treball a impremtes, gràfiques, 
correctors de la mateixa localitat i/o de la mateixa comarca que els centres d'estudis que els 
sol·liciten. La resta treballen amb empreses d'un radi d'acció preferentment d'abast 
provincial. 

-Respecte a l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria són de Catalunya i el seu 
ventall comarcal abasta pràcticament tot el territori del Principat. A força distància hi trobem 
els centres d'estudis del País Valencià, França  i l'Aragó i Andorra.

X Convocatòria d'ajuts a publicacions

La X convocatòria de subvencions a centres d'estudis locals i comarcals destinades a l'edició de 
publicacions periòdiques i d'obres de recerca en l'àmbit humanístic va rebre 66 sol·licituds, de les 
quals totes van ser susceptibles de subvenció dins de les tres línies de publicacions que poden optar 
a ajut: monografies, revistes de recerca científica i revistes de divulgació cultural. 

En aquesta convocatòria, l'Institut ha comptat amb el suport econòmic de la Fundació Privada 
Mútua Catalana. Els recursos que hi ha destinat han servit per finançar les sol·licituds de publicacions 
periòdiques de recerca científica. També hi ha hagut una línia especial per a les publicacions de 
temàtica etnològica gràcies a la col·laboració entre l'IRMU i la Direcció General de la Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Revistes de recerca científica

Annals del PEHOC 26, publicació editada pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca.

Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 46, publicació editada per l'Institut d'Estudis 
Empordanesos.

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura 2015, publicació editada per l'Agrupació 
Borrianenca de Cultura.

Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs 2014,  publicació editada pel Grup d'Estudis 
Cubellencs Amics del Castell. 

Aplec de Treballs 33, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 

Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs 120, publicació editada pel Centre d'Estudis 
Alcoverencs.

Cabdells 13, publicació editada per l'Associació Cultural Centelles i Riusech.

Campsentelles 18,  publicació editada pel Centre d'Estudis Santfostencs.

Caramella 32, publicació editada per Solc, Música i Tradició al Lluçanès.

Dovella 116, publicació editada per Centre d'Estudis del Bages. 

Estudis del Baix Empordà 34, publicació editada per l'Institut d'Estudis del Baix Empordà.  

La Rella 28, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.

La Resclosa 19, publicació editada per Centre d'Estudis del Gaià. 

Mascançà 6, publicació editada pel Centre d'Estudis del Pla d'Urgell “Mascançà”.

Miscel·lània del CERE 25, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Modilianum: Revista d'estudis del Moianès 52, publicació editada per l'Associació Cultural 
Modilianum. 

Paratge 28, publicació editada per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. 

Patrimoni i Turisme al Pirineu. 11es. Trobades Culturals Pririnenques, publicació editada 
per la Societat Andorrana de Ciències.

Ponències 19, publicació editada pel Centre d'Estudis de Granollers.

Quaderns d'estudi 29,  publicació editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet. 

Raïls 31, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona. 

Recull de Treballs 16, publicació editada pel Centre d'Estudis Sinibald de Mas. 

Revista del Vinalopó, 18, publicació editada pel Centre d'Estudis Locals del Vinalopó.

Revista Eivissa 57, publicació editada per l'Institut d'Estudis Eivissencs.
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Shikar 2, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Segrià.

Singladures 32, publicació editada pel Centre d'Estudis Vilassarencs.

Terme. Revista d'història 30, publicació editada pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa.

XXXI Sessió d'Estudis Mataronins, publicació editada pel Museu-Arxiu de Santa Maria - 
Centre d'Estudis Locals de Mataró. 

Revistes de divulgació

Lo ViOlí 19,  publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat. 

Lo Rafal 124, publicació editada per l'Associació Cultural Lo Rafal. 

Canya i Gram 74, publicació editada pel Centre d'Estudis del Masroig.

Fonts 61,  publicació editada pel Centre d'Estudis Argentonins. 

Monografies

Dos segles de ball de bastons a Sant Quintí de Mediona, publicació editada pel Grup 
d'Estudis Històrics de Sant Quintí de Mediona.

La música culta a les comarques gironines. Del gregorià a l'electroacústica, publicació 
editada pel Centre Estudis Comarcals de Banyoles.

La Segona República al Prat de Llobregat. Política i Societat (1931-1936), publicació 
editada per Tot Història. Associació Cultural.

Els carrers de Sant Andreu de Palomar, publicació editada pel Centre d'Estudis Ignasi 
Iglésias.

Màrius Pons i Sumalla, publicació editada per la Fundació Roca i Galès. 

Carlistes més enllà del carlisme publicació editada pel Centre d'Estudis d'Avià.

Obra arquitectònica raonada de Lluís Domènech i Montaner, publicació editada pel Centre 
d'Estudis Lluís Domènech i Montaner.

Els pergamins a Canet de Mar (segles XIII a XVII), publicació editada pel Centre d'Estudis 
Canetencs.

Pels camins de la Selva: Estudi dels camins històrics de la plana selvatana, publicació 
editada pel Centre d'Estudis Selvatans.
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Josep M. Vives Castellet, publicació editada per l'Institut d'Estudis Vallencs.

Els llocs de memòria del catalans del Nord i del Sud, publicació editada per l'Associació 
Mirmanda.

Senyals de fauna del paratge natural de Poblet i la Conca de Barberà, publicació editada pel 
Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà.

El llibre antic: Memòria del passat, publicació editada pel Centre de Lectura de Reus.

La lluita de la terra: Solidaritats pageses i conflictivitat rural a la regió de Girona, 1931 – 
1936, publicació editada per l'Associació d'Història Rural.

Nova manufactura i impuls emprenedor. Els fabricants de teixits de cotó en cru a Sabadell, 
1789 – 1830, publicació editada per la Fundació Bosch i Cardellach.

Esglésies Romàniques de l'Alt Àneu, publicació editada pel Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu.

100 personatges a l'entorn d'Arnau Mir de Tost, publicació editada per la Fundació Privada 
d'Arnau Mir de Tost.

Inventari gastronòmic de les Garrigues, publicació editada per l'Associació Observatori 
Sociodemogràfic de les Terres de Lleida.

Espai, capital i cultura a Premià de Mar: el cas de la mesquita, publicació editada per l'Institut 
Català d'Antropologia.

La historiografia medieval davant la crisi, publicació editada per l'Institut d'Estudis Gironins.

Noms de lloc del terme de Vilafranca del Penedès, publicació editada per l'Institut d'Estudis 
Penedesencs.

Una capella per al Mas Miró, publicació editada per l'Associació Ganzell.
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Publicacions 2015

L'IRMU va rebre 64 sol·licituds d'ajuts, de les quals només 1 va ser denegada.

L'IRMU va destinar 40.500€ dels seus recursos per als ajuts a publicacions

La quantitat finalment destinada als ajuts a publicacions ha estat de 36.300€ :

· Un total de 9 centres van renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 4.200€ dels 
recursos destinats a ajuts a publicacions)

· 1 ajut va ser revocat (equivalent a 300€ dels recursos destinats a ajuts a 
publicacions).

· Un total de 8 centres van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada 
(equivalents a 1.400 € dels recursos destinats a ajuts a publicacions).
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6.4. Premis de Recerca

II Beca de Recerca Històrica “Terra d'Ateneus”

S'ha convocat la II Beca de Recerca Històrica “Terra d'Ateneus”, que convoquem conjuntament 
amb la Federació d'Ateneus de Catalunya i que compta amb el suport de la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i el patrocini de l'Obra Social de la Caixa.

L'obra que ha estat seleccionada pel jurat format per  Josep Santesmases, Antoni Gavaldà i Hèctor 
Fort ha estat  “L'Associacionisme educatiu i cultural a Badalona (1879-1936). L'Ateneu Obrer i el 
Círcol Catòlic”, presentat pel Sr. Jordi Albaladejo Blanco. El jurat va destacar-ne:

 · L'interès de l'estudi per al conjunt del món ateneístic català i com a contribució a l'estudi   

  històric i social de la ciutat de Badalona.

 · La presentació d’un estat inicial de la qüestió complet, que permet encaixar l'estudi amb   

   plenes garanties. 

 · La metodologia de treball proposada i el coneixement de les fonts principals per a 

  desenvolupar l'estudi.

La beca está dotada amb 3.000 euros i preveu la publicació del treball. L'investigador té un any per 
presentar el treball acabat.
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V Beca Joan Veny

Aquest 2015 es convocava la V Beca Joan Veny, amb el suport de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquesta beca està pensada per 
fomentar l'estudi de l'estandardització i la diversitat lingüístiques. El jurat de la beca, format per Brauli 
Montoya, Montserrat Ingla, Montserrat Nadal, Francesc Feliu, Narcís Figueras i M. Carme Jiménez, 
actuant aquesta darrera en funcions de secretària del jurat, va decidir concedir-la al projecte “La 
incidència de l'efecte frontera en l'autonomització de la llengua a la cruïlla catalanoaragonesa”, 
presentat per Esteve Valls. El jurat va destacar el rigor metodològic, l'interès científic i uns resultats que 
contribuiran a posar en valor la unitat de la lengua catalana.

La beca està dotada amb 6.000 euros i l'investigador compta amb dos anys per a realizar el treball.

I Premi de Recerca Josep M. Domènech 

Aquest premi, convocat conjuntament per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'Institut Ramon 
Muntaner, va ser concedit a la Sra. Lourdes Plans per a realizar un estudi sobre les Assemblees 
Intercomarcals d'Estudiosos. Finalment la persona que realitzava el treball ha renunciat al premi i ha 
lliurat tot el material que havia elaborat en aquest període de temps. Des de l'Institut Ramon Muntaner 
tenim el compromís de seleccionar una altra persona que  el finalitzi, ja que hi ha una part important del 
treball previ realitzat.

XVI Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt

El jurat, format per Jaume Mascaró, Enric Garcia, Jordi Ibarz i M. Carme Jiménez, reunit el mes de 
setembre de 2015, va decidir atorgar el Premi al treball “Els senyors de la mar. Tecnologia, cultura i 
gent de mar en l'expansió catalana a la mediterrània (1228-1410)”, presentat per Mario Orsi.



.Convenis i col laboracions7.
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XIII Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre. El Teatre Popular

La tretzena edició de la Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre va tenir 
lloc a la Biblioteca Marcè Lleixà de Roquetes (el Baix Ebre), el 24 d'octubre. 
Com cada any, l'Institut ha format part de l'organització de la jornada, juntament 
amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Museu de les 
Terres de l'Ebre. En aquesta edició s'ha comptat amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Mercè Lleixà i Òmnium Terres de 
l'Ebre.

La temàtica triada ha estat el teatre popular. La conferència marc de la 
jornada, centrada en els entremesos i balls parlats a les comarques de l'Ebre, el 
Maestrat i els Ports, va anar a càrrec de Raül Sanchis, de la URV. A aquesta 
exposició la van seguir cinc comunicacions que van donar notícia sobre algunes 
de les manifestacions de teatre popular al territori treballat, com “Els Pastorets 
de Joan Moreira” (Joan F. Vidal i Xavier Aragó), “La barraca de Sant Antoni a 

Ascó, una mostra de teatre popular” (Josep M. Raduà i Biel Pubill), “El romanço i la interpretació de la 
Samaritana de Flix”( Francesc R. Visa), “La recreació del casament reial de Gandesa” (Marc Jornet) i 
“Viatge al passat planer. Escenes de la vida tradicional” (Màrius Pont).

Durant la jornada s'ha presentat al públic el projecte Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de 
les Terres de l'Ebre (IPCITE). Els antropòlegs que faran el treball de camp han explicat les línies 
d'actuació i la metodologia de treball i, finalment, el grup Teatrevits han representat l'obra de teatre 
popular Un notari i un paigés. Dialech tortosí copiat del natural (Joaquín Sanz i Caminals, 1898).

Paral·lelament, l'Institut col·labora amb el Museu de les Terres de l'Ebre en la recopilació de 
materials per a la publicació de les actes de les edicions 2012, 2013 i 2014 de la Jornada d'Etnologia de 
les Terres de l'Ebre. 

Una de les presentacions
de comunicacions a la XIII
Jornada d'Etnologia de les
Terres de l'Ebre. 
Fotografia: Institut Ramon 
Muntaner.

7.1. Activitats com a membres de l'Observatori
del Patrimoni Etnològic i Immaterial

L'any 2015 hem ocupat 3 metres més de l'espai de l'ACRE amb la incorporació de 30 capses de 
documentació de l'Institut Ramon Muntaner vinculada a expedients de convocatòries d'ajuts fins al 
2012.

Aquest conveni que es va signar amb l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre ens permet posar a l'abast 
dels interessats la informació més rellevant de les tasques realitzades a l'IRMU i des de l'IRMU, així com 
els diferents treballs generats, a partir dels ajuts de les diferents convocatòries, pels centres d'estudis.  

7.2. .Acord de col laboració amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)
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7.3. Cessió del fons de l'IRMU a l'Arxiu
Comarcal de la Ribera d'Ebre

Una temporada més, i pensant en les sortides culturals organitzades per associacions i entitats del 
territori, aquest 2015 el Museu Nacional ha ofert al col·lectiu dels centres d'estudis la possibilitat de gaudir 
del seu programa “El Museu és teu”, gràcies a un acord de col·laboració amb la Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquest 
programa és facilitar la visita al Museu i l'accés al seus serveis en formats que s'adaptin a les necessitats de 
les entitats culturals, entre les quals destaquen els centres d'estudis. 

A tal efecte, totes les associacions del territori català –degudament acreditades i que visitin el Museu en 
grup, prèvia reserva – han tingut gratuïtat per accedir i visitar el museu de forma autònoma amb tota la 
programació prevista enguany. A més també hi ha hagut  la possibilitat de concertar visites guiades a preus 
reduïts, especials per als centres d'estudis, que en aquesta ocasió han estat les següents: - L'essència 
medieval a través de l'Art Romànic i el Gòtic - L'ascensió de l'artista modern - Modernisme(s) (novetat) - 
Noucentisme i avantguardes (novetat).

Aquestes visites guiades també es poden realitzar a les exposicions temporals, que enguany han estat: 
Pràctiques artístiques a Catalunya, 1950-1977; Natures mortes del segle XVII; Gabriel Casas. Fotografia, 
informació i modernitat, i Xavier Gosé (1876-1915). A més, també s'han pogut realitzar visites comentades 
a espais singulars, com les reserves del museu i la visita Palau Nacional. Arquitectura i memòria. 

Aquest 2015 s'han registres tres centres d'estudis que s'han adherit al programa El Museu és teu del 
Museu Nacional: el Taller d'Història de Maçanet, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i el Grup 
d'Estudis d'Esplugues.

Convenis amb suport econòmic i logístic7.4.

Des de l'Institut Ramon Muntaner volem agrair a l'Obra Social de la Caixa, a la Fundació Josep Irla, i a la 
Fundació Privada Mútua Catalana el suport econòmic rebut per aquestes institucions durant el 2015, que 
repercuteix en els diferents projectes que desenvolupa l'Institut, i, per tant, també en el conjunt dels 
projectes que reverteixen als centres d'estudis.

El 2015 hem acollit diferents estudiants en pràctiques: una estudiant del Màster de Llengua, Literatura i 
Cultura Catalanes de la URV i un estudiant del Grau d'Humanitats de la UOC. En el cas de l'estudiant de la 
URV, ha desenvolupat tasques vinculades amb projectes propis de l'Institut, principalment ha col·laborat en 
el projecte RACO i s'ha vinculat a un projecte museogràfic dels Amics de Nonasp que té suport econòmic de 
l'Institut. En el cas de l'estudiant de la UOC, s'ha vinculat a l'Institut d'Estudis Penedesencs i al seu projecte 
d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial.

7.5. Convenis amb les universitats



Peu foto: L'exposició 
“Construint el territori. 
Arquitectura tradicional i 
paisatge a Catalunya”, a 
Cervera. Fotografia: Museu 
Comarcal de Cervera.

L'exposició  “Construint el
territori. Arquitectura
tradicional i paisatge a
Catalunya”, a Cervera.
Fotografia: Museu
Comarcal de Cervera.
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8. Publicacions

Actes de les Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Móra la 

Nova

S'ha signat un conveni entre l'Institut Ramon Muntaner i la Secció Filològica de 

l'Institut d'Estudis Catalans per a editar les aportacions que els investigadors van realitzar 

en el marc de les jornades celebrades a Móra la Nova l'any 2014. Els coordinadors 

d'aquesta obra seran Joaquim Mallafré i Miquel Àngel Pradilla.

Teatralitat popular i tradició. Actes del II Congrés de Balls Parlats

El 10 de juny de 2015 es presentava a la Casa dels Entremesos de Barcelona el llibre 

Teatralitat Popular i Tradició. II Congrés Internacional de Balls Parlats, coeditat amb 

l'editorial Afers, que recull les aportacions a aquest congrés que es va dur a terme a 

Tarragona l'any 2014, emmarcat en els actes de la celebració del 500 Aniversari de 

la primera documentació escrita del Ball de Dames i Vells a Tarragona.

La presentació va anar a càrrec del Sr. Francesc Massip, el Sr. Pere Navarro i la 

Sra. Montserrat Palau, professors del Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat Rovira i Virgili i editors de la publicació. L'acte de presentació va 

ser organitzat per l'Esbart Català de Dansaires, el Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner i comptà amb el 

suport de La Casa dels Entremesos, la URV, Iconodansa, Lairem, l'editorial 

Afers i la Diputació de Tarragona. 

Per a més informació: http://editorialafers.cat/botiga/ca/actes-i-congressos/381-

teatralitat-popular-i-tradicio-ii-congres-internacional-de-balls-parlats.html. 

Edició del treball de la I Beca de Recerca Històrica Terra d'Ateneus

El 12 de novembre es va presentar al Temple Romà de Vic el llibre Societat i sociabilitat. 

El Cercle literari i els inicis de l'associacionisme recreatiu, cultural i polític a Vic (1848-

1902), de David Cao Costoya.

Aquesta publicació és el resultat de la I Beca de Recerca Històrica Terra d'Ateneus, 

convocada l'any 2014 per l'Institut Ramon Muntaner i la Federació d'Ateneus de 

Catalunya, amb l'objectiu d'estudiar des del punt de vista històric la repercussió social de 

l'associacionisme cultural ateneístic en un territori concret dins de l'àmbit català. La 
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iniciativa de convocar aquesta beca s'emmarca dins del Pla d'Associacionisme Cultural 

2014-2016 de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i compta amb el 

patrocini de l'Obra Social de “la Caixa”.

El llibre de Cao, que ha estat coeditat amb l'editorial Afers, reconstrueix 

un segment del teixit associatiu de la ciutat de Vic, conformat pels espais de 

sociabilitat formal de tipus recreatiu, cultural i polític, durant la segona 

meitat del vuit-cents, entre els quals cal destacar el Cercle Literari de Vic, 

amb una importància decisiva en la vida cultural i associativa de la 

ciutat.

A la presentació hi van intervenir:

- Susagna Roura, segona tinent d'alcalde i regidora de Cultura i Museus, Convivència i 

Seguretat, i Recursos de l'Ajuntament de Vic.

- Dolors Solà Noguera, vocal de relacions institucionals del Patronat d'Estudis 

Osonencs.

- David Cao Costoya, historiador, vicepresident del Patronat d'Estudis Osonencs i 

autor de l'obra.

- Salvador Casals Romagosa, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.

- Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 

Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de 

l'Institut Ramon Muntaner.

Per a més informació: editorialafers.cat/botiga/ca/terra-d-ateneus/391-societat-i-

sociabilitat-el-cercle-literari-i-els-inicis-de-l-associacionisme-recreatiu-cultural-i-

politic-a-vic-1848-1902-9788416260096.html

derecha-impar
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Despeses per capítols Executat 2015 

Resultat econòmic de l’any 20159.

Total despeses: 784.143,07

Ingressos 2015: 780.378,69 Despeses 2015: 784.143,07

El resultat negatiu de l'exercici s'assumeix amb romanents d'anys anteriors

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Concepte

300.000

Despeses de funcionament, de projectes adreçats als centres i d'organització d'activitats

275.395,66

Subvencions per a activitats

199.741,85

Despeses de personal

316.223,31

Despeses financeres

0,00

Inversions

1.782,25
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Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

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

Resum anual 2015l' informaIRMU 

Activitat dels centres d'estudis 2015
Mapa de centres d'estudis geolocalitzats al web
de l'IRMU: http://www.irmu.org/centers/centers

1 
 Totes les dades demogràfiques d'aquest informe s'han extret de la web de l'Idescat: . www.idescat.cat

Centres d'estudis presents al portal de l'Institut Ramon Muntaner

Aquest 2015 s'ha arribat a la xifra de 322 centres d'estudis presents al portal de l'IRMU, donant-se d'alta 10 

centres nous (quatre menys que a l'any passat) i un de baixa respecte l'any 2014: el Centre d'Estudis Santfostencs 

Amics de Cabanyes, que ha cessat la seva activitat. A diferència de l'any passat, en què alguns dels centres que es van 

posar en contacte amb l'IRMU per adherir-s'hi eren de nova creació, enguany tots els centres que s'han posat en 

contacte amb l'IRMU per tenir fitxa pròpia a la web tenen diversos anys de trajectòria. Aquestes noves adhesions 

s'han realitzat, per una banda, perquè un dels requisits per a que els centres d'estudis optin a un ajut de l'IRMU és que 

formin part del portal, i per l'altra, perquè es va realitzat una campanya de captació entre els centres que van participar 

en la trobada del Baix Llobregat, per la qual cosa la meitat d'aquests altes corresponen a entitats d'aquesta comarca, 

tal i com es pot comprovar a la taula 1. 

D'aquesta manera, veiem que l'augment de centres d'estudis 

presents al web de l'Institut Ramon Muntaner continua 

progressant, amb un augment del 27,64% respecte del 2009 (any 

en què es comencen a fer aquestes quantificacions), en què eren 

233 els centres d'estudis quantificats. Aquest percentatge millora 

en 2,3 punts respecte l'any passat. 

Si analitzem el repartiment territorial d'aquests centres 

d'estudis als territoris de parla catalana, veiem als gràfics 1 i 2 que 

és a les comarques de Barcelona, amb 111 centres d'estudis, on 
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Taula 1: Altes de centres d'estudis 2015

Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU)

Amics de Vallirana

Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu de Llobregat 

Associació del Patrimoni Històric i d'Amics del Monument de la Creu Nova de  
Corbera de Llobregat  

L'Arrel Acció Cultural (Olesa de Montserrat)

Fundació Albert Tomàs i Bassols (Llançà)

Prioritat

Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà

Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Mataró  

Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva - ADHSO
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Activitats dels centres d'estudis

Aquest any 2015 des de l'Institut Ramon Muntaner s'han 

recollit un número total de 2.700 activitats realitzades per 206 

centres d'estudis. Si comparem aquestes dades amb les de 

l'any 2014, s'ha mantingut el número de centres d'estudis que 

han tingut activitat al llarg de l'any, però, en canvi, ha disminuït 

lleugerament el número d'activitats realitzades (de 2.816 l'any 

2014 a 2.700 l'any 2015: 116 activitats menys, que suposen 

una disminució d'un 4,11%). 

El fet que durant aquest 2015 s'hagin realitzat tres 

convocatòries d'eleccions pot ser una de les raons d'aquesta 

disminució. Tal i com es pot veure al gràfic 3, els mesos de 

maig, setembre i desembre, en què hi va haver les eleccions 

municipals, al Parlament de Catalunya i les estatals, van ser els 

mesos en què va disminuir més el número d'activitats (un 

13,8%, un 27,6% i un 16,9%, respectivament). Per 

contrapartida, el mes d'agost va registrar un notable augment 

d'activitats respecte l'any 2014, un 39,4%, degut, tal i com 

veurem posteriorment, a què s'ha pogut veure un canvi de tendència 

respecte al tipus d'activitats, amb una major incidència dels itineraris i 

visites guiades, activitats que se solen realitzar als mesos en què fa bon 

temps. Per últim, també cal indicar que la tendència a concentrar les 

activitats durant el segon i el quart trimestre de l'any es manté en aquest 

2015, tal i com es pot veure al gràfic 4.

Pel que fa a l'assistència, des de l'Institut Ramon Muntaner s'han 

recollit les dades de 1.160 activitats, donades per 45 centres d'estudis, 

amb un total de 74.498 assistents. Si projectem aquestes dades pel total 

de 2.700 activitats que han dut a terme ens dona un total de 173.400 

assistents a totes les activitats dels centres d'estudis realitzades durant 

segueix havent-hi un major nombre de centres, augmentant 

fins i tot la proporció amb la resta d'àmbits territorials, perquè, 

tal i com s'indica a la taula 1, la majoria de centres nous 

pertanyen a aquestes comarques. Els altres àmbits que veuen 

augmentada la seva presència de centres d'estudis són els de 

Tarragona, Girona i el Penedès, amb un centre més cadascun, 

mentre que la resta de territoris es mantenen amb el mateix 

número de centres que l'any passat, tal i com s'indica a 

l'evolució del gràfic 2.
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Ruta guiada pel camí Cardoner.
Foto cedida per l'Institut d'Estudis
Comarcals de l'Alt Urgell

l' informaIRMU 



aquest any 2015, xifra que suposa una disminució del 8,6% respecte l'any passat, percentatge proporcional a la 

disminució de l'activitat d'enguany, que, tal i com hem indicat anteriorment, és del 4,11%.

Pel que fa al repartiment d'aquestes activitats segons els 

àmbits territorials on s'han dut a terme, veiem al gràfic 5 que 

són als àmbits territorials del Principat on es realitzen la major 

part de les activitats dels centres d'estudis, amb un total de 

2.430 activitats, que suposen un 90% del total (el mateix 

percentatge que l'any passat), sent l'àmbit de les comarques de 

Barcelona on es realitzen més activitats, en consonància amb 

el major nombre de centres d'estudis que es troben a la 

demarcació i també amb el seu major volum demogràfic. Pel 

que fa a les activitats de la resta dels territoris de parla catalana, 

que suposen un 10% del total, és a les Balears on continua 

havent-hi més activitat dels centres d'estudis, amb 134 activitats, mentre que a l'Alguer només s'hi ha fet una en tot 

l'any, com al 2014. Aquesta tendència es confirma amb la gràfica 6, en què trobem la comparativa de les activitats per 

àmbits territorials els anys 2013, 2014 i 2015 i on es pot veure que a Barcelona hi ha hagut un important augment de 

l'activitat, d'un 31,8%, mentre que a la resta de demarcacions, excepte a les Balears i al País Valencià, que mostren un 

lleuger augment, aquesta activitat ha disminuït, en especial a la demarcació de Lleida, en un 42,4%, i a la de 

Tarragona, en què la disminució és del 21,8%.  

En referència a la tipologia d'aquestes activitats, els gràfics 

6 i 7 ens mostren que enguany hi ha hagut un canvi de 

tendència, ja que el itineraris i les visites guiades han substituït 

les conferències en el primer lloc de tipus d'activitats que els 

centres d'estudis han programat més durant aquest 2015, amb 

un total de 782 itineraris, enfront de les 510 xerrades. De fet, 

els itineraris són les úniques activitats que no han disminuït, 

ans al contrari, ja que han experimentat un augment del 48,6%. 

Aquest canvi de tendència també s'evidencia, tal i com s'ha 

indicat anteriorment, amb un augment de l'activitat el mes 

d'agost, vinculat a l'increment d'aquestes activitats a l'aire 

lliure, que solen realitzar-se als mesos que fa més bon temps. 

Aquest canvi dels itineraris com a activitat més programada 

durant l'any 2015 es pot valorar com la voluntat per part dels 

centres d'estudis de programar activitats més dinàmiques per 

tal d'arribar a un segment més ampli de població, que potser no 

estarà tan interessada en assistir a una conferència com a una 

visita guiada a un element patrimonial, per exemple.
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Convocatòries de premis, beques i concursos dels centres d'estudis

L'any 2015, 31 centres d'estudis han obert 48 convocatòries de premis, beques i concursos, amb una dotació 

total de 120.940€. Aquestes dades són una mica inferiors a les recollides l'any 2014, en què es van referenciar fins a 

50 convocatòries, a càrrec de 35 centres d'estudis, amb una dotació total que arribava a 128.000€. Aquesta davallada 

tampoc no ha afectat significativament la dotació mitjana de les convocatòries, que ha passat de 2.560€ l'any 2014 a 

2.519€ el 2015: una disminució de només l'1,6%, corresponent a 41€.

Les variacions en la comptabilització de convocatòries responen, en primer lloc, al fet que algunes d'aquestes són 

bianuals, com el Premi de Recerca Doctor Joan Mercader del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, per la qual cosa 

enguany no s'han convocat. De fet, només el cas d'una baixa, la de les beques del Patronat Francesc Eiximenis, és 

definitiva, a causa de la desaparició de l'entitat convocant. A canvi, aquest any 2015 han aparegut dues convocatòries 
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Publicacions dels centres d'estudis

En total, durant l'any 2014 81 centres d'estudis han editat un total de 158 publicacions, que són les mateixes que es 

van editar l'any 2014. Si mirem les gràfiques 8 i 9, que mostren les comparatives entre els anys 2013, 2014 i 2015, en 

referència als àmbits territorials de dites publicacions i a les seves tipologies respectivament, veiem que les úniques 

demarcacions que augmenten la seva producció editorial dels centres d'estudis és la de Girona i la de la Catalunya del 

Nord (aquesta de manera molt minsa), mentre que la disminució de publicacions es dona en totes les tipologies 

editorials.
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noves: la I Beca de recerca Lluís Batlle i Prats, de l'Institut d'Estudis 

Gironins, i el I Premi Narcís Fages de Romà a treballs de recerca en 

temes de viticultura i enologia, de l'Institut d'Estudis 

Empordanesos. 

Resulta significatiu que, tot i aquesta disminució de les 

convocatòries dels centres d'estudis del 2015, no només es 

mantingui el número dels premis de recerca de batxillerat, sinó 

que augmenti, encara que sigui mínimament, passant de 14 a 15 

convocatòries. Aquest fet confirma el compromís dels centres 

d'estudis en el foment de la recerca local entre la gent jove, a través 

d'aquestes convocatòries de premis de recerca de batxillerat, ja 

sigui en solitari o bé en col·laboració amb altres institucions com 

ajuntaments o consells comarcals.

Guanyadors dels premis de recerca de batxillerat
de l'Institut d'Estudis Empordanesos.
Foto: Erika Serna

Exposicions dels centres d'estudis
L'any 2015 s'han dut a terme 195 exposicions, 177 de les quals 

de producció pròpia, realitzades per 72 centres d'estudis i 

exposades en 84 poblacions. 

Amb aquestes dades, es recupera el nombre d'exposicions 

realitzades l'any 2013, que havien disminuït fins a 189 el 2014. No 

obstant això, malgrat aquest augment del 3% en el total 

d'exposicions, ha tornat a disminuir el nombre de centres que n'han 

programat durant aquest 2015: de 72 centres l'any 2014, s'ha passat 

a 66. Una reducció del 8,3% que suposa, d'altra banda, un augment 

de la mitjana d'exposicions programades per centre: de 2,6 l'any 

2014 a 2,9 el 2015. 

Pel que fa a la producció d'exposicions per part dels centres d'estudis, aquestes han augmentat, passant de 161 els 

anys 2013 i 2014 a 177 el 2015, amb un increment del 9%, tal i com es pot veure al gràfic 10. A canvi, el número 

d'exposicions programades pels centres d'estudis però de producció externa segueix amb la tendència a disminuir 

que ja mostrava l'any passat, passant de 28 a 18 exposicions, amb un decreixement del 35% respecte les dades de 

2014 i fins del 48% respecte l'any 2013.

Si analitzem els àmbits territorials on podem trobar aquestes exposicions, la gràfica 11 mostra que és a les 

comarques de Tarragona on se segueixen realitzant la major part d'exposicions dels centres d'estudis, amb un total de 

74; dades que suposen un augment continuat del 8,8% respecte les dades de l'any 2014 i del 17,4% respecte del 2013. 

La següent demarcació en què els centres d'estudis programen més exposicions també continua sent  la de Barcelona, 

que veu recuperades, i fins i tot augmentades en un 10,5%, les dades respecte de l'any 2013, després de la disminució 

del 19,29% de l'any passat. L'augment en comparació amb les dades del 2014 és del 27%. Per la seva banda, la 

demarcació de Lleida segueix amb la tendència a disminuir el nombre d'exposicions realitzades pels centres d'estudis 

que ja es veia l'any passat, mentre que a Girona i el Penedès les dades no han sofert pràcticament cap desviació 

respecte de l'any passat.  En el cas de les Terres de l'Ebre, que l'any passat va veure augmentada notablement la seva 

activitat expositiva respecte el 2013, amb un 70% més d'exposicions, aquest 2015 ha tornat a les mateixes dades de fa 

Exposició “El triangle dels oficis”, a Barcelona.
Foto: Centre d'Estudis Seniencs
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dos anys, de la mateixa manera que el País Valencià i la Franja, 

mentre que a les Balears l'activitat expositiva dels centres 

d'estudis s'ha vist reduïda a la meitat. Completen la gràfica les 

dades d'Andorra, que continua sense activitat expositiva, i de 

la Catalunya del Nord, que per primera vegada apareix en el 

registre, amb dues exposicions.

Per concloure, una altra dada que s'ha recollit enguany és 

la de les exposicions itinerants. Aquesta modalitat encara no 

és prou significativa, ja que només 5 de les 177 exposicions 

realitzades pels centres d'estudis que s'han registrat enguany 

(un 2,8%) han itinerat entre diferents poblacions. D'aquestes, 

cal destacar la segona edició de la Roda d'Art, un projecte 

col·laborat entre els centres d'estudis del Camp de Tarragona 

que ja es va endegar l'any passat, o bé l'exposició “150 anys 

del ferrocarril de Tarragona a Martorell: 1865-2015”, 

produïda per l'Institut d'Estudis Penedesencs i que s'ha pogut 

veure a diferents poblacions per on passa aquesta línia de tren 

(Tarragona, Vilafranca, el Vendrell, Martorell...).
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