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Editorial
La ubicació de la seu de l'Institut Ramon Muntaner a la rotonda del Mas de la Coixa de Móra la 

Nova, centre mig geogràfic dels Països Catalans, pensem que ha estat un encert des de l'inici. 

S'estableix una perfecta relació de simbiosi entre l'Institut i el nostre municipi, el fet de compartir 

el mateix edifici on se situa l'alberg Mas de la Coixa (integrat dins de la Xarxa pública d'albergs de 

la Generalitat), permet que l'Institut doni a conèixer la nostra població arreu i, per l'altra banda, 

l'alberga pot difondre la tasca de l'Institut Ramon Muntaner als diferents visitants que participen, 

anualment, dels programes de la Direcció General de Joventut de la Generalitat. És un 

emplaçament idoni per poder coordinar reunions i activitats amb tots els representants dels 

centres d'estudi de parla catalana i, alhora, fa que Móra la Nova pugui gaudir de manifestacions 

culturals, que ens permeten conèixer el patrimoni cultural immaterial i la cultura popular d'altres 

indrets.

La bona relació existent, des de sempre, entre l'Institut Ramon Muntaner i l'Ajuntament de 

Móra la Nova ha estat un pas important per poder refermar la cultura a la nostra població.

Gràcies a l'Institut hem pogut gaudir de la presentació de diferents exposicions durant les 

jornades culturals i fires de la població, com també les ponències dels seus comissaris, 

presentacions de diferents publicacions existents, i, sempre que ho hem requerit, se'ns ha ofert la 

col·laboració o contacte de ponents i conferenciants pels esdeveniments culturals oferts a la vila.

En el vessant literari i artístic, l'Institut Ramon Muntaner, col·labora amb dos concursos. 

Aquest any 2017, dins del marc del XXXIII Concurs literari de la 185 Fira de Móra la Nova i al II 

Concurs de punts de llibre, que s'emmarca dins de les jornades culturals. A més a més, en aquest 

últim ens aporta un representant que forma part del jurat qualificador del concurs artístic, on 

s'intenta destacar i donar a conèixer la figura d'alguna celebritat cultural, coincidint amb la 

commemoració anual de la seva efemèride:  Pau Casals, Pompeu Fabra, Joan Brossa...

Voldria destacar també les diferents edicions que s'han celebrat a Móra la Nova amb motiu de 

les Jornades de Cultura i Recerca en el Territori organitzades per l'Institut Ramon Muntaner on 

l'entitat, a banda d'enriquir-nos en la vessant cultural, ha contribuït en el vessant social, destinant 

la recaptació de la taquilla de l'espectacle final a associacions benèfiques de la població com el 

banc d'aliments o els Amics de la Gent Gran.

Aquest any 2017, igual que els anys anteriors, només podem tenir una valoració positiva i 

d'agraïment amb l'Institut i confiem que així sigui en els projectes futurs.

Eva Vallespí Suñé
Regidora de Cultura de l'Ajuntament de Móra la Nova i

patrona de l'Institut Ramon Muntaner
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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

A mitjan de 2017 es va produir un relleu en la 

presidència de l'Institut Ramon Muntaner: el Sr. Lluís 

Puig va ser nomenat Conseller de Cultura i la Sra. M. 

Àngels Blasco va ocupar el càrrec de Directora General de 

Cultura Popular, associacionisme i acció culturals i, per 

tant, es va convertit en la nova presidenta de l'IRMU. 

Aquest 2017 hem tancat la primera fase d'un gran 

projecte: l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre. Han estat més 

de dos anys de treball intens que han suposat la incorporació de quatre persones a 

l'organigrama de l'IRMU dedicades al projecte i una implicació elevada tant de la direcció 

com d'Elena Espuny, tècnica de patrimoni etnològic. Ha estat un gran repte per a les diferents 

institucions implicades però els resultats es poden consultar a . El 9 de juliol www.ipcite.cat

es va fer un acte de cloenda, presidida pel Conseller Lluís Puig, en què van participar 

representants de les diferents institucions implicades, així com les entitats i persones que hi 

han fet aportacions en algun moment del projecte. En aquest acte es va anunciar la creació de 

l'Observatori del Patrimoni Immaterial de les Terres de l'Ebre, que servirà per a donar 

continuïtat al projecte tot generant nous continguts i amb l'ús i la difusió del centenar 

d'elements que han estat registrats en la primera fase.

El mes de maig vam participar en la refundació de la Federació d'Instituts d'Estudis 

Comarcals del País Valencià, que va tenir lloc a la ciutat de València. Els darrers anys, la 

Federació havia mantingut l'estructura però amb escassa activitat. El compromís de la 

Diputació de València i de la Institució Alfons el Magnànim ha fet possible obrir una nova 

etapa que s'inicia amb una quinzena d'instituts d'estudis comarcals i amb projectes conjunts 

de suport a la recerca. 

Enguany també hem pogut gaudir de dues places del projecte de Garantia Juvenil del 

Servei d'Ocupació de Catalunya i ser beneficiaris del programa Fem ocupació a través del 

Consell Comarcal del Baix Camp. Això ens ha permès incorporar dues persones vinculades 

a projectes com el Diccionari Biogràfic dels Diputats de la Mancomunitat o la incorporació 

de revistes dels centres d'estudis a RACO. Amb el programa Fem ocupació s'ha pogut 

incorporar una persona de suport administratiu.

El 2017 s'ha fet una actualització de l'inventari del fons bibliogràfic de l'Institut Ramon 

Muntaner per tal d'incorporar totes les novetats rebudes els darrers anys. Es tracta d'un fons 

que inclou publicacions periòdiques i monografies de recerca local i comarcal el conjunt 

dels territoris de parla catalana. Paral·lelament, s'han realitzat gestions amb la Universitat 

Rovira i Virgili per tal que el fons entri a formar part de la seva biblioteca com a fons 

especialitzat. 

http://www.ipcite.cat
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A finals del mes d'abril va tenir lloc la XIII edició del Recercat a Reus, per la 

qual vam comptar amb el suport del Centre de Lectura com a entitat 

amfitriona. Enguany, començàvem amb la novetat de l'inici del programa 

d'activitats i de la carpa el divendres a la tarda. La fira estava ubicada a la 

Plaça d'Evarist Fàbregas, al centre comercial de Reus i es va obrir ja el 

divendres a les sis de la tarda, moment de màxima afluència de la població 

local en aquella zona de la ciutat. La carpa també presentava una novetat 

important respecte a les edicions anteriors: en el seu interior es podia 

visitar una exposició de pòsters de projectes proposats des dels centres 

d'estudis, 47 en total. Cada any, en finalitzar el Recercat, l'equip de 

l'Institut mira de recollir les impressions dels participants i de fer una 

reflexió i anàlisi d'aquella edició. Això ens va portar el 2016 a fer la 

proposta d'oferir als centres que hi estiguessin interessats la possibilitat de 

preparar un pòster per presentar un dels seus principals projectes, com una manera de donar a 

conèixer la intensa i rigorosa activitat de recerca i divulgació que es fa des de les entitats. La 

proposta va tenir molt bona acollida per part de les entitats i creiem que és una experiència que 

va donar un valor afegit molt interessant a la presentació de publicacions que ja es fa als 

estands dins de la carpa. A més a més, un cop finalitzat el Recercat, els pòsters han estat enviats 

a cadascun dels centres perquè els puguin utilitzar com a eines de difusió en les seves activitats 

o en les trobades d'entitats. Un exemple va ser la X Trobada de centres d'estudis de Lleida, la 

Franja, l'Aran i Andorra, en què es va organitzar una exposició amb els pòsters dels centres que 

hi van participar. Els continguts dels pòsters també es pot consultar a la web  www.irmu.cat

dins l'apartat de Recercat. La intenció és tornar a repetir l'experiència el 2018.

Quant al programa, també es va incorporar una novetat el divendres a la tarda. Des de 

l'organització es va decidir donar major protagonisme als audiovisuals produïts o participats 

per centres d'estudis i reservar-los un espai propi per al seu passi i per al debat. L'espai va tenir 

el títol “Mosaic recercat: la memòria com a recurs històric i social” i, conduït per Pineda 

Vaquer, tècnica de l'Institut Ramon Muntaner, va incloure tres audiovisuals: Por al cel. La vida 

a la Selva durant els bombardeigs feixistes al Camp de Tarragona (1936-1939), una 

producció del Canal Camp TV amb la col·laboració del Centre d'Estudis Selvatans (la Selva 

del Camp) sota la direcció de Marta Trill i Axel Baiget; La Memòria del Pla 1931-1955, 

projecte impulsat pel Centre de Recerques del Pla d'Urgell “Mascançà” amb la intenció de 

conservar les vivències dels padrins i padrines de la comarca mitjançant l'enregistrament 

audiovisual, per evitar que es perdessin amb la seva desaparició física, i 40 anys del Congrés 

de Cultura Catalana. L'activitat es va tancar amb un debat en què van participar Laia 

http://www.irmu.cat
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Imatge de la fira de centres d'estudis.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner

Soldevila, Axel Baiget i Marta Rovira, que va ser moderat 

per Josep Fàbregas del Centre de Lectura de Reus.

Com en anteriors edicions vam comptar amb diferents 

exposicions: tres ubicades al Centre de Lectura “(La veu 

de la terra. Els escriptors de la comarca parlen”, “30 anys 

de l'IME” (Institut Menorquí d'Estudis) i “Un segle i mig 

de cultura a Reus i a Catalunya. La cultura que ha generat 

el Centre de Lectura”, que també tenia una part al Museu 

de Reus), i una darrera al local de l'entitat la Carrutxa, “Els 

bombardejos a Reus (1937-1939). .

Dins de l'apartat de presentacions destaquen l'espai 

“Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil”, conduït per les Comissions Cíviques 

del Patrimoni del Baix Llobregat i les Terres de l'Ebre i, com a novetat d'enguany la 

Fundació Món Rural. El tema que es va tractar enguany va ser com abordar l'estudi i la 

protecció del patrimoni dels espais agraris i hi van intervenir: Frederic Prieto,  de la 

Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat; Adelina Casanova, de la Comissió 

Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre; Salvador Palomar, de Carrutxa, i Mario Urrea, 

alcalde de Torrebesses. L'espai va se moderat per Eduard Trepat, de la Fundació del Món 

Rural.

Durant aquest Recercat també va tenir lloc, dins de l'espai “Mosaic d'experiències”, la 

taula rodona “Centres d'estudis i universitats treballant junts per al patrimoni i la cultura”. 

S'hi van presentar dues experiències: El projecte “Patrimoni. Laboratori d'Investigació del 

Patrimoni a les Àrees Rurals”, del Programa d'Extensió Universitària del Servei 

d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I de Castelló, i el projecte de Campus 

Extens de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. A la tarda vam comptar amb una 

segona part del Mosaic Recercat, en què es van presentar diferents projectes de centres 

d'estudis: “La premsa històrica a la ciutat de Reus”, a càrrec de Joan Navais, del Centre de 

Lectura de Reus; “Els focs festius a la Mediterrània. II Simposi Internacional”, a càrrec de 

Montsant Fonts, de Carrutxa; la jornada científica. L'obra pública i els seus professionals (s. 

XVIII-XX). Biografies, projectes, impacte de la modernització, a càrrec de David Moré, 

del Centre d'Estudis Tossencs; “Paco Xammar: 50 anys a la perifèria de Tarragona”, a 

càrrec de Ricard Lahoz, del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de 

Tarragona i l'Inventari de Danses Vives de Catalunya, a càrrec de Montserrat Garrich, de 

l'Esbart Català de Dansaires.
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Premis. Centre de Lectura de Reus.
Fotografia: IRMU

L'acte central va ser, com ja és habitual, l'acte de lliurament dels Premis Recercat, que es va 

dur a terme el dissabte al migdia al Centre de Lectura de Reus i que va presidir el Conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila. Enguany, els guardonats van ser Joaquim 

Mallafré i Josep Vicent Frechina ex aequo per a la modalitat de persona vinculada a centres 

d'estudis i el Centre d'Estudis de les Garrigues en la modalitat d'entitat. L'acte va comptar amb 

l'actuació del saxo soprano Xavier Pié.

L'Espai “Recerxic”, dedicat als més petits, va comptar enguany amb un espectacle literari 

de titelles, “Bon profit, Miquel”, a càrrec de la Companyia Micro Troupe i programat en 

col·laboració amb Litterarum. Fira d'espectacles literaris de Mora d'Ebre i el Centre 

Comercial el Pallol i va tenir lloc dissabte a la tarda l'interior de la carpa.

Com a activitats complementàries també vam tenir el Vermut-presentació “Noves formes 

de consum”, a càrrec d'Arç Cooperativa i d'OCR (Opcions de Consum Responsable), al bar 

del Centre de Lectura de Reus, i les visites que es van 

programar per dissabte i diumenge. Dissabte va tenir 

lloc una visita comentada a l'exposició “Un segle i mig 

de cultura a Reus i a Catalunya. La cultura que ha 

generat el Centre de Lectura”, a càrrec de l'historiador 

Jaume Masó, i el diumenge, una visita teatralitzada a 

l 'Institut Pere Mata i una altra dedicada als  

bombardejos de Reus durant la Guerra Civil, que inclou 

la visita a l'exposició “Els bombardejos a Reus (1937-

1939)”, als carrers que van patir aquests bombardejos i, 

finalment, al refugi antiaeri de la Patacada.

Aprofitem per agrair a totes les entitats implicades en 

l'organització la seva col·laboració sense la qual no 

hauria estat possible, així com a tots els centres i 

persones participants.

memòria anual
2017

Presentacions. Centre de Lectura de Reus.
Fotografia: IRMU
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3.
L'IRMU i les tecnologies
de la informació

3.1  Portal i eines de difusió 

Després dels canvis en l'estructura de la web de l'Institut Ramon Muntaner de l'any passat 

per tal de complir amb la Llei de Transparència Catalana, amb què s'hi van afegir el pla de 

treball, el codi ètic i de bon govern, el balanç social o els comptes anuals, entre d'altres, aquest 

2017 ha suposat una etapa de continuïtat en la web de l'IRMU. D'aquesta manera, s'ha seguit 

afegint-hi notícies, publicacions i activitats dels centres d'estudis locals i comarcals, amb un 

total de 335 centres d'estudis de tots els territoris de parla catalana presents a la base de dades 

(a l'apartat de recull de dades que trobareu al final d'aquesta memòria s'especifica més aquesta 

informació).

A més d'aquesta gestió tècnica de la web de l'Institut Ramon Muntaner, Technodac també ha 

enllestit la pàgina del projecte “Patrimoni oblidat, memòria literària”, que recull no només els 

continguts de l'exposició del mateix nom i del catàleg, sinó també totes les fitxes d'elements 

patrimonials recollides durant l'execució del projecte, amb la geolocalització corresponent 

que en permeti la ubicació en un mapa interactiu. Aquesta web es va presentar, juntament amb 

el catàleg de l'exposició, el 7 de març de 2017 al Centre de Lectura de Reus.

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, a més de 

continuar col·laborant amb Sirga Comunicació com a servei de premsa.

www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

3.2  Projecte RACO 

Com cada any, el primer que fem és penjar els sumaris i textos 

complets de les revistes que ja tenim penjades al repositori tal i com 

van sortint els nous números per tal de poder mantenir les revistes el 

més actualitzades possible.

Aquest any s'han penjat: 
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■ Sumari La Rella 29

■ Sumari i Text complet Cabdells 14

■ Sumari i Text complet Espai Despuig 9 

■ Text complet Recerca 15

■ Sumari La Reclosa 20

■ Text complet Urtx 29

■ Text complet Paratge 28

■ Sumari  Paratge 29

■ Sumari Miscel·lània d'Estudis Santjustencs XX

■ Sumari Lo Floc 216

■ Text complet La Resclosa 19

■ Sumari Fonts 67

■ Sumari Fonts 68

■ Sumari Shikar 3

■ Sumari i Text complet El Sot de l'Aubó 57

■ Sumari i text complet El Sot de l'Aubó 58

■ Text complet Miscel·lània del CERE 22

■ Text complet Miscel·lània del CERE 23

■ Text complet Miscel·lània del CERE 24

■ Sumari i Text complet Miscel·lània del CERE 25

■ Sumari Miscel·lània del CERE 26

■ Text complet Shikar 3

■ Sumari l'Erol 129-130

■ Sumari Lo Senienc 12

■ Sumari L'Erol 131

■ Text complet l'Erol 127

■ Text complet l'Erol 128

■ Text complet Sarrià 9

■ Sumari Aguaits 36

■ Sumari L'Aiguadolc 45

■ Text complet Recull de Treballs 16

■ Sumari Recull de Treballs 17

■ Sumari Fulls 114

■ Sumari Fulls 115

■ Sumari Fulls 116

■ Sumari Fulls 117

■ Text complet Terme 30

■ Sumari Terme 31

■ Sumari i Text complet Singladures 33

■ Text complet Dovella 113

■ Text complet Dovella 114

■ Text complet Dovella 115

■ Sumari Annals del Pehoc 27

■ Text complet Aguaits 35

■ Text complet l'Aiguadolç 43-44

■ Sumari Eivissa 60

■ Sumari Eivissa 61

■ Sumari Sessió d'Estudis Mataronins 

XXXII

■ Text complet Eivissa 58

■ Text complet Eivissa 59

■ Sumari Dovella 117

■ Sumari Dovella 118

■ Sumari Dovella 119

■ Sumari l'Erol 131

■ Sumari Fonts 69

■ Text complet La Rella 29

■ Sumari i text complet Quaderns del 

Pregoner de l'Urgell, 30

■ Sumari Lo Floc 217

■ Sumari Lo Floc 218

■ Sumari Lo Floc 219
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■ Sumari Urtx 31

■ Sumari i Text complet X Trobada entitats 

Maresme 

■ Text complet l'Erol 129/130

■ Sumari l'Erol 132

■ Sumari L'Erol 133

■ Text complet L'Erol 131

■ Sumari i text complet Recerca 16

■ Text complet Aplec de Treballs 34

A banda, també s'han introduït dos noves 

revistes:

■ Quaderns de les Assemblees (Amics de 

Besalú i el seu Comtat)

■ Trobada d'Entitats de Recera Local i 

Comarcal del Maresme (Arxiu Comarcal del 

Maresme 

Amb aquests dues noves incorporacions l'IRMU passa a aixoplugar 63 revistes de centres 

d'estudis, associacions culturals i arxius. 

A continuació es pot veure l'evolució en quant a la incorporació de revistes a RACO des de la 

posada en marxa del repositori fins el 2017. Hem passat de 13 revistes l'any 2006 (algunes ja 

van ser traspassades directament des de l'anterior repositori) a 63 revistes l'any 2017

Aquest 2017, el comitè editorial de RACO, a la reunió celebrada el dia 17 de maig, ens va 

aprovar cinc noves revistes: 

■ Historia et Documenta (Arxiu Comarcal de l'Alt Camp) 

■ Estudis Baleàrics (Institut d'Estudis Baleàrics)

■ Butlletí del Centre d'Estudis Selvatans (Centre d'Estudis Selvatans)

■ Plaça Vella (Arxiu d'Història de Castellar del Vallès)

■ Trobades Culturals Pirinenques (Societat Andorrana de Ciències) 



Un cop aprovades, cal comunicar-ho als centres i demanar tota la informació alhora que ens 

han de facilitar tots els PDF de les revistes i, si d'algunes no se'n disposa, s'hauran de 

digitalitzar.

Les consultes que s'han realitzat aquest any són: 694.673 i ens congratula veure com no 

només, les revistes dels centres són consultades des de la proximitat geogràfica, sinó que un 

20% de consultes han estat realitzades per Alemanya, un 11% provenen dels Estats Units i un 

6% de la Xina entre d'altres menys significatives però no menys importants: Regne Unit, 

França, Russia i Ucraïna asmb 1% cadascuna. 

Per acabar inclourem un resum de les consultes realitzades els darrers cinc anys: 

13.memòria anual
2017
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Al final d'aquests 5 anys (2013-2017) les revistes que estan sota el paraigües de l'Institut 

Ramon Muntaner  han rebut un total de 4.026.413 consultes, dades que evidencien la 

importància d'estar present en aquest repositori que fa que cada cop més les vostres recerques 

arribin a molta més gent.

Impensable per a molts quan va començar el projecte però fet realitat. 

Des d'aquí us animem a que, els que encara no ho heu fet, contacteu amb nosaltres i demaneu 

per introduir la vostra revista a RACO si voleu que els vostres estudis i recerques arribin molt 

més lluny. 

Continuem amb la distribució i venda publicacions a través de Nus de Llibres, tot i que el 

fons no s'ha actualitzat; per la qual cosa continuem pràcticament amb els mateixos llibres dels 

inicis. Les vendes van funcionant de manera molt pausada, i enguany ascendeixen a 328,06€. 

S'està valorant actualitzar el fons per, d'aquesta manera, fer més difusió de novetats i arribar 

més als lectors. 

POR AQUI VOY

15.memòria anual
2017

3.3  Distribució i venda de publicacions a internet 

www.irmu.cat
El portal actiu dels centres d'estudis
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Aquest 2017, des de l'Institut Ramon Muntaner ha continuat amb el programa 

d'assessorament a revistes publicades pels centres d'estudis que va engegar l'any passat. 

Aquest programa vol assessorar els centres d'estudis perquè apliquin a les seves revistes els 

criteris de qualitat editorial necessaris per entrar en registres d'avaluació com CARHUS+, amb 

l'objectiu que les publicacions de recerca local i comarcal dels territoris de parla catalana 

tinguin el reconeixement acadèmic que es mereixen. Les millores de la qualitat editorial 

d'aquestes revistes fan referència a criteris informatius, tant generals de la revista com 

referents als articles que la componen, i també al procés editorial de la publicació.

D'aquesta manera, enguany l'Institut Ramon Muntaner ha prestat aquest servei 

d'assessorament a tres revistes més:

- Aplec de treballs, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà

- Podall, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà

- Quaderns d'estudi, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet – CEL'H

A més, en aquest 2017 s'ha continuat el seguiment de la puntuació ICDS (Índex Compost de 

Difusió Secundària) de les revistes de centres d'estudis. L'ICDS és un indicador que mesura la 

difusió de les revistes en bases de dades científiques, elaborat pel grup de recerca de la Facultat 

de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i que es pot consultar a la 

Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes (MIAR). Actualment, hi ha un total de 48 

revistes de centres d'estudis presents a MIAR, amb una puntuació ICDS mitjana de 2,594 

punts, puntuació que ha anat evolucionant a l'alça, amb alguns alts i baixos, des de la creació de 

MIAR l'any 2008, en què només 12 revistes de centres d'estudis hi eren presents, amb una 

puntuació mitjana d'1,732.
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5.
Projectes coorganitzats
o amb el suport de l'IRMU

5.1. Projectes

Calendari

A començament de 2017 es va editar i distribuir el calendari de l'Institut Ramon Muntaner 

amb diferents projectes i activitats de centres d'estudis amb dels diferents Inventaris de 

Patrimoni Immaterial que s'estan realitzant a les Terres de l'Ebre, Penedès i Menorca. 

Com cada any, cap a la tardor s'ha començat a la recollida de dades de les activitats del 2017 

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 més de 400 entrades de jornades, exposicions, cicles 

de conferències, congressos i altres activitats realitzades per centres d'estudis.  

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

En aquesta ocasió, s'ha triat imatges antigues per a commemorar els 80 anys de la Batalla de 

l'Ebre. 

Carnet Recercat

El 2017 es va continuar el projecte d'edició del carnet dels socis dels Centres d'Estudis. 

Recercat,  impulsat per L'institut Ramon Muntaner i  la Coordinadora de Centres d'Estudi de 

Parla Catalana, i del que més de 5.000 socis de centres d'estudis de parla catalana gaudeixen de 

les seves avantatges. 

Quasi una quarentena 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. 
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La llista dels col·laboradors en el carnet estava  integrada el 2017 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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Estada de l'exposició a Sant Cebrià Vallalta
Fons: Ajuntament de Sant Cebrià Vallalta

2017

La llista dels avantatges apareix  al portal de l'institut Ramon 

Muntaner dins d'un espai específic, en el que es poden cercar les diferents 

promocions i es pot descarregat el llibret de la guía i els descomptes.

Plecs 2017

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 2017, els dossiers i els responsables dels números corresponents han estat els 

següents:

Núm. 164 (febrer)

Els arxius municipals al segle XXI, coordinat per Jaume Enric 

Zamora Escala, (Xarxa d'Arxius Municipals de l'Ajuntament de 

Barcelona). 

Núm. 165 (abril)

Destrucció, salvaguarda i memòria del patrimoni artístic religiós 

d'època moderna, coordinat per  Joaquim Garriga Riera (Universitat 

de Girona i Institut d'Estudis Catalans).

 

Núm. 166 (juliol-agost)

Avatars socials de les relacions de treball, coordinat per Antoni 

Gavaldà (Fundació Roca i Galès i Universitat Rovira i Virgili).

Núm. 167 (novembre)

Instituts d'estudis i àmbit provincial: trajectòria i actualització, 

coordinat per Narcís Figueras Capdevila (Universitat Oberta de 

Catalunya, CCEPC) i Josep Santesmases Ollé (Centre d'Estudis del 

Gaià, CCEPC).
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Patrimoni oblidat, memòria literària

Realitzada per l'Institut Ramon Muntaner i la CCEPC, aquesta 

mostra vol relacionar els elements del patrimoni cultural 

tangibles ja desapareguts o que es troben en estat ruïnós o 

abandonats amb els textos literaris que n'han fet referència al 

llarg dels anys en un intent de vincular territori i literatura. 

Aquesta exposició forma part d'un projecte més ampli que, sota 

el mateix nom, «Patrimoni oblidat, memòria literària», han 

impulsat l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Coordinadora 

de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC), amb el suport 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de 

moltes altres institucions, entitats i particulars. 

L'exposició, comissariada per Josep Santesmases, Pineda Vaquer, Narcís Figueras, Montse 

Caralt i Mireia Munmany, està dividida en cinc àmbits temàtics: 'En lluita i diàleg amb el paisatge', 

'El pes de la història', 'El clam silenciós de les pedres', 'La memòria de la vida social' i 'Les ruïnes 

com a símbol de la terra'. Cada àmbit consta de diversos plafons amb fragments dels textos 

literaris, cadascun dels quals fan esment a 12 elements patrimonials de diferents ciutats i pobles 

dels Països Catalans (Barcelona, València, Andorra, Vic, Benifallet, Saidí, Girona, l'Alguer, 

Centelles, Benissanet); els textos, d'autors actuals i clàssics, com ara Eugeni d'Ors, Josep Carner, 

Artur Bladé i Desumvila, de Pere Gimferrer, Maria-Mercè Marçal, Jaume Cabré... van 

acompanyats d'una imatge fotogràfica, antiga o actual, i d'una referència sobre l'autor del text. 

Tota la informació ha estat aportada tant per centres d'estudis, com per investigadors, organismes 

públics i privats i particulars. 

Després de la inauguració de l'exposició l'any passat al monestir de Poblet, aquest 2017 s'ha 

continuat amb la itinerància de la mostra, que l'ha portada a un total de dotze ubicacions més (Vila-

rodona, Riudoms, Reus, l'Espluga de Francolí, Móra la Nova, Montblanc, Mollet del Vallès, 

l'Hospitalet de l'Infant, Maó, Igualada, Fraga i Sant Feliu de Llobregat), amb els centres d'estudis 

d'aquestes poblacions com a amfitrions. 

El projecte «Patrimoni oblidat, memòria literària» vol anar, però, més enllà d'aquesta mostra, 

per la qual cosa aquest 2017 també es va presentar una pàgina web (www.patrimonioblidat.cat) on 

es pot trobar tota la informació sobre molts més elements patrimonials 'oblidats' i els textos que en 

fan referència que s'han recollit al llarg d'aquests gairebé dos anys de recerca. La web permetrà fer 

consultes per elements, llocs, tipologies, autors, etc. Durant l'acte de presentació de la web, que es 

va fer el 7 de març al Centre de Lectura de Reus i que va comptar amb la presència de Lluís Puig, 

director general de Cultura Popular i Acció Cultural i president de l'IRMU, també es va presentar 

el catàleg de l'exposició, que en recull els continguts, així com textos dels seus comissaris, un 

L'exposició "Patrimoni oblidat, memòria 
literària" a Mollet del Vallès.
Fotografia: Centre d'Estudis Molletans
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pròleg de Magí Sunyer i les aportacions de Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge 

de Catalunya i catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona; Adrià Pujol 

Cruells, antropòleg i escriptor; Maria Barbal, escriptora; Martí Domínguez, escriptor, director 

de la revista “Mètode”, i Miquel Àngel Limón Pons, president del Consell Científic de 

l'Institut Menorquí d'Estudis.

Exposició L'Envelat. Arquitectura singular i símbol de la Festa Major

L'Exposició reivindica els envelats com a espais de sociabilitat i s'ha realitzat amb motiu del 

Bicentenari de la Festa Major de Gràcia.

L'objectiu general es rescatar de l'oblit, reivindicar i posar en valor l'envelat com a bé 

patrimonial i creació original i significativa de l'arquitectura i de la cultura popular festiva 

catalana, estimular la recerca històrica i la salvaguarda documental i material en relació als 

envelats i impulsar-ne la recuperació i recreació amb nous conceptes i formalitzacions. També es 

pretén generar una eina de difusió d'un element tan emblemàtic vinculat a la festa tradicional i 

difondre entre el públic en general la seva importància en una època determinada a moltes 

poblacions de Catalunya. Recuperar part de la història festiva de moltes poblacions.

Es tracta d'una exposició itinerant que el 2017 ha estat exposada a 

l'Envelat dels Jardinets de Gràcia, a l'Ajuntament de Castellbisbal i a la 

Fira Mediterrània de Manresa. També té previst que el 2018 itineri per 4 

poblacions més.

L'Exposició promoguda des de la Direcció General de Cultura 

Popular, Associacionisme i Acció culturals, ha estat produïda en part 

per l'IRMU, ha comptat amb la participació de la Fundació Festa Major 

de Gràcia i s'ha pogut realitzar gràcies al patrocini de l'Obra Social de la 

Caixa. L'Exposició forma part de les activitats programades per a 

commemorar el Bicentenari de les Festa Major.

Amb motiu d'aquesta efemèride els grups de recerca local de 

Barcelona han començat a treballar en un nou projecte de la ma de la 

CCEPC i de l'IRMU que se centrarà en mostrar com a tots els barris i 

viles de la ciutat existia la tradició d'engalanar els carrers, tot i que en 

l'actualitat s'ha perdut en molts d'ells. És un repte important però es 

tracta d'un projecte engrescador que pot aportar informació, sobretot 

fotogràfica, entorn a aquest tema.
Inauguració de l’exposició.

Fons IRMU

Imatge de l’exposició.
Fons IRMU
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Jornades Europees de Patrimoni  2016

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

Municipis  i la Federació de Municipis 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 

centres d'estudis i associacions culturals locals i comarcals per tal que hi participin amb 

l'organització d'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.

Comissions cíviques de patrimoni

Les comissions cíviques de patrimoni continuen amb la seva 

activitat. 

La Comissió cívica de patrimoni del Baix Llobregat s'ha centrat en 

els següents elements:

- La Colònia Sedó, Esparreguera:

S'ha continuat vetllant per la salvaguarda de la colònia i s'ha 

treballat amb l'Ajuntament i el Museu de la Ciència i de la Tècnica pet tal que hi hagi una oferta 

cultural al seu voltant i perquè es facin actuacions de preservació. Alguns dels resultats assolits 

han estat: la creació d'una associació “Amical de la Colònia Sedó” i també que s'estudiï 

l'obertura al públic de manera regular. També s'ha proposat la creació de treball en què també 

s'inclouria la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per redactar un full 

de ruta a mig-llarg termini i un pla de recerca, divulgació i rehabilitació.

- Molí de Can Capdevila, el Papiol

Actualment és propietat privada i està en mal estat de conservació. Hi ha amenaça d'enderroc 

i la propietària negocia amb l'Ajuntament. Contacta amb la Comissió Cívica i el mNACTEC 

perquè l'ajudin a cercar una solució.

- Canal de la Infanta, Sant Feliu de Llobregat

Hi ha aparegut un nou tram del canal en unes obres de remodelació del Casal de Joves. Es 

demana opinió sobre com tractar aquesta troballa a la Comissió. Es concreten unes accions 

entre elles que es faci un plafó explicatiu de la troballa i que l'element quedi senyalitzat després 

d'acabar les obres.

- Claraboia dels Ocells, Pallejà

És de 1928 i es troba dins la Masia de Can Coll o Can Seix de Pallejà. És obra del dibuixant i 

pintor noucentista Xavier Nogués i de l'esmaltador Ricard Crespo. Està declarada BCIN però 

la seva situació és delicada. Es concreta una reunió amb l'Ajuntament però el tema queda 

encara obert. No és la primera vegada que la Comissió analitza aquest tema i constata la 

importància de trobar una solució per a protegir-la.

- Diagnosi de la situació del Catàleg de patrimoni de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament vol revisar el Catàleg i ha demanat suport a la Comissió per a elaborar una 

primera diagnosi sobre l'estat del patrimoni. S'està recopilant tota la informació.

- Valoració de les pintures aparegudes a les bigues de fusta el sostre de la sala de plens de 

l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb motiu d'unes obres de remodelació.

Taula rodona de les comissions
cíviques de patrimoni al Recercat.
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Després de la visita i observació de les pintures es va recomanar la seva conservació.

La Comissió cívica de patrimoni de les Terres de l'Ebre s'ha centrat en els següents casos:

- Proposta de suport al projecte de xarxa de camins de la Serra de Cardó i la seva àrea 

d'influència.

S'analitza la petició, es fa visita in situ i es fa un dictamen en que s'exposa que no sembla que 

el camí sembla una sendera i no camí ral i que no se sosté la petició de declaració de protecció 

del camí.

- Estat de les edificacions del Balneari de Cardó

Es realitza visita de camp a la part externa del Balneari, es contacta amb les diferents parts 

implicades i s'inicia el dictamen. Cap a finals d'any sembla que els plans d'edificació es 

refreden a causa dels costos del projecte. La comissió considera que ha de cridar l'atenció 

sobre el problema.

- Preparació de la II jornada d'intervenció en patrimoni a les Terres de l'Ebre

Es comença a plantejar el tema i es crea una comissió de treball per tal de fer una primer 

proposta de programa. Es decideix que la temàtica serà  la gestió i conservació  dels fons 

fotogràfics privats.

- Reunions amb les administracions catalana, valenciana, alcaldes de la zona i membres de 

la comissió sobre la proposta de declaració del riu Sénia com a zona d'Interès Etnològic.

Es fan diferents contactes i reunions per tal de concretar tant el pla de treball com els 

objectius de l'actuació. La comissió cívica realitzarà l'estudi per a la petició i prepararà un 

pressupost.

S'ha treballat també en l'actualització de la pàgina web de la Comissió.

La Comissió ha tingut altes i baixes i hi ha hagut renovació de càrrecs. Victòria Almuni va 

deixar la presidència i va ocupar el càrrec Ferran Torta.

Ambdues comissions van col·laborar en la preparació de la taula rodona del Recercat 

“Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil”. Un espai conduït per les comissions i 

que el 2017 es va centrar en “Com abordar l'estudi i la protecció del patrimoni dels espais 

agraris”. Hi van intervenir: Frederic Prieto,  de la Comissió Cívica del Patrimoni del Baix 

Llobregat; Adelina Casanova, de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre; 

Salvador Palomar, de Carrutxa i Mario Urrea, alcalde de Torrebesses. L'espai va se moderat 

per Eduard Trepat, de la Fundació del Món Rural. L'objectiu de la taula va ser debatre sobre la 

situació dels espais agraris com a elements patrimonials per bé que la seva primera funció sigui 

la productiva. 
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Projecte “Espai i Festa”- Grups de recerca local de Barcelona

Amb motiu de la commemoració del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia s'han 

programat tota una sèrie d'actes. La Fundació Festa Major de Gràcia ha cercat la complicitat de 

diferents agents amb l'objectiu d'ampliar el ventall de projectes vinculats a la commemoració. 

És per aquest motiu que es van posar en contacte amb l'Institut Ramon Muntaner per tal de 

veure si seria possible treballar amb els grups de recerca local el tema de l'engalanament  dels 

carrers i la transformació de l'espai urbà amb motiu de la festa al conjunt  de la ciutat. 

La CCEPC i l'IRMU van convocar entitats de tots els districtes de la ciutat per plantejar-los 

el projecte que es va veure com una oportunitat de fer evident el fet que el guarniment de carrers 

per motius festius ha estat present al conjunt de la ciutat. El fet de comptar amb entitats i 

investigadors a tots els barris i viles de la ciutat servirà de base en el procés de documentació.

En la primera fase del projecte s'ha comptat amb la participació d'Eva Garcia en tasques de 

recollida i sistematització de la informació aportada des dels centres.

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

L'Organ Assessor Científic d'aquest projecte, conformat per un representant de la 

DGCPAAC, un del Museu de les Terres de l'Ebre i un de l'IRMU, ha acabat d'establir aquest 

any de manera consensuada els trenta elements restants que completaran el centenar de 

registres de l'inventari, buscant l'equilibri territorial, per categories d'elements i de gènere. Els 

antropòlegs segueixen amb el treball de camp i des de l'IRMU se'ls continua donant suport, 

facilitant-los contactes d'informants, referències bibliogràfiques i recerques dutes a terme per 

centres d'estudis del territori per tal de preparar el 

treball de camp, etc. L'equip de treball continua 

elaborant les bases de dades fotogràfiques i de 

recursos, la confecció d'audiovisuals, la difusió del 

projecte a les xarxes socials, etc.

Des de l'IRMU es continúa amb la validació les 

fitxes dels elements de l'inventari, abans de la seva 

publicació a la web “l'Immaterial Terres de l'Ebre” 

seguint el protocol de validació de l'OAC i s'han fet 

aportacions al Pla d'Acció de l'IPCITE, redactat amb 
Equip de treball IPCITE. Fons IRMU
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l'objectiu de poder aplicar els continguts de l'inventari a accions pràctiques sobre el territori. 

A principis de juliol, l'Inventari s'ha completat amb 100 elements, que inclouen prop de 

1500 manifestacions culturals, més de 2000 fotografies, 40 audiovisuals i prop d'un miler de 

recursos documentals. El tancament del projecte s'ha fet el 9 de juliol amb una festa-cloenda al 

Celler Cooperatiu de Gandesa, en la que s'han presentat els resultats a la ciutadania i agraït als 

informants, entitats i resta de col·laboradors la seva implicació i suport. Durant l'acte, cal 

destacar també la intervenció del doctor Josep S. Cid amb una conferència sobre el patrimoni 

cultural com a element de cohesió social i de desenvolupament. Per altra banda, Lluís Puig, 

recentment anomenat conseller de Cultura i que fou impulsor del projecte durant la seva etapa 

al front de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, ha 

destacat durant l'acte l'abast ciutadà del projecte, amb prop de 200 persones i 134 associacions 

col·laboradores, i ha anunciat la propera creació de l'Observatori de l'Inventari del Patrimoni 

de Cultura Immaterial de les Terres de l'Ebre, que es gestionarà de manera coordinada entre el 

Museu de les Terres de l'Ebre i l'Institut Ramon Muntaner. Durant el segon semestre d'enguany 

l'Institut ha iniciat accions puntuals d'atenció a la ciutadania i de difusió dels resultats  del 

projecte a través de les xarxes socials, a l'espera de concretar els termes de col·laboració entre 

el museu i l'Institut en relació a l'esmentat Observatori.

Més info www.ipcite.cat 

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

L'inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès ha desplegat 

enguany la seva tercera fase de treball. Des de l'IRMU s'ha continuat amb 

l'assessorament metodològic, el vinculat a la tria  d'elements a inventariar, 

l'enfocament del treball de camp i s'ha efectuat un informe de validació dels 

primers quatre registres  ja redactats de l'inventari abans de la seva 

publicació. 

L'equip del projecte, liderat per l'Institut d'Estudis Penedesencs, ha 

continuat organitzant un programa apretat d'activitats encetades l'any passat 

amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte al territorio i sumar 

implicacions: sessions participatives amb les entitats penedesenques, 

presentacions del projecte i dels resultats d'elements concrets ja treballats, 

tallers, etc. El resultat ha estat la participació activa en el projecte de vint 

entitats de tot el Penedès i part de l'Anoia, l'acabament del treball de camp de 

48 fitxes d'elements i la publicació de 9 d'aquestes a la web Immaterial 

Elaboració tradicional
de paper a Capellades.
Fotografia: Inventari del

Patrimoni Cultural 
Immaterial del Penedès.
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Penedès. També s'ha posat en marxa la difusión del projecte a través de les xarxes socials i 

s'està treballant en un pla d'aplicabilitat dels resultats.

Més info www.immaterialpenedes.cat

 

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès

Enguany s'ha dut a terme la segona fase d'aquest inventari, liderat per la Fundació Bosch i 

Cardellach. La direcció del projecte continúa amb la cerca de recursos i del suport de les 

entitats i altres agents de les dos comarques vallesanes. Durant aquest any s'ha redactat el Pla 

de Participació, s'ha fet recerca de fonts i documentació -amb la localització de 766 elements a 

tenir en compte per a la posterior tria que configurarà l'inventari-  i s'ha iniciat la creació de la 

web i del Pla de Difusió. També s'han sentat les bases metodològiques del projecte, amb el 

suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i de l'IRMU.

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca

El 21 de maig d'enguany, una delegació de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de 

Catalunya va visitar Maó. Al matí es va fer la rebuda institucional a la seu del Consell Insular de 

Menorca i es va signar un conveni marc de col·laboració entre l'Institut Menorquí d'Estudis i 

l'Institut Ramon Muntaner, per tal de compartir la metodologia de l'Inventari del Patrimoni 

Cultural Immaterial de Catalunya amb l'Inventari de l'Illa de Menorca, que es va presentar en 

roda de premsa. 

La jornada va continuar durant el matí amb una sessió de treball dedicada a donar a conèixer 

el procés de posada en marxa de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de 

l'Ebre (IPCITE). En la sessió de la tarda, que va tenir lloc a la seu de l'Institut Menorquí 

d'Estudis, Marc Ballester i d'Íngrid Bertomeu, antropòlegs de 

l'IPCITE, van explicar la metodologia emprada en el gestor de 

continguts de l'IPCITE. Va tancar la jornada la conferència 

“L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya: 

diferents realitats territorials i una mateixa metodologia”, a 

càrrec de 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 M. Carme Jiménez, directora de l'Institut 

Ramon Muntaner. Acte de signatura del conveni de
col·laboració entre l'IME i l'Institut
Ramon Muntaner. Fons IRMU
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Jornades Europees de Patrimoni 2017

Des de l'any 2012, l'Institut Ramon Muntaner participa, 

junt amb  l'Associació Catalana de Municipis  i la Federació 

de Municipis 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 centres d'estudis i 

associacions culturals locals i comarcals per tal que hi 

participin amb l'organització d'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 2017, les Jornades europees de Patrimoni, han 

tingut lloc el cap de setmana del 6 al 8 d'octubre, han comptat 

amb la col·laboració de més 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 se 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'estudis a les 

JEP està consolidada, sent les xifres de participació molt 

semblants a les de l'any anterior. 

Visita a l'exposició "Collserola i l'aigua". 
Fotografia: Arxiu Històric de Roquetes 

Nou Barris

Visita guiada al celler modernista de 
Vila-rodona. Fotografia: Centre 

d'Estudis del Gaià 
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Exposició “Construint el territori. arquitectura 

tradicional i paisatge a Catalunya” 

Enguany s'han presentat els materials educatius de 

l'exposició, que ja s'han pogut utilitzar amb grups d'escolars 

en les diferents ubicacions i la mostra ha continuat la seva 

itinerància. Els mesos de gener i febrer s'ha pogut visitar al 

pavelló firal de Móra la Nova. Tot i que s'ha inaugurat dins 

de la Fira de l'Oli de la població, ha continuat oberta al 

públic en acabar la mateixa, éssent visitada també per un 

bon nombre d'escolars de primària i secundària. Els mesos 

de març i abril l'exposició ha visitat Reus, ubicant-se al 

Museu Arqueològic Salvador Vilaseca, on en col·laboració 

amb l'entitat cultural Carrutxa s'han dut a terme un important programa d'activitats 

complementàries sobre la temàtica. Durant la primavera i l'estiu l'exposició s'ha pogut veure al 

Museu de les Terres de l'Ebre (Amposta) i el Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), 

per acabar l'any a la seu del Centre d'Estudis-Arxiu d'Història de Castellar del Vallès, de la mà 

d'aquesta entitat i de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional.

En pràcticament totes les ubicacions s'han programat activitats complementàries, com 

conferències, taules rodones, itineraris d'arquitectura, etc. 

Trobareu tota la informació de l'exposició a 

arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/

Visita escolar a l'exposició 
©Institut Escola 3 d'abril. Móra la Nova

https://arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/
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5.2. Activitats

X Espai Despuig

L'Espai Despuig, que deu el seu nom a Cristòfol Despuig, 

autor de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557), 

és una trobada biennal organitzada per l'Institut Ramon 

Muntaner que té com a objectiu que els centres d'estudis hi 

puguin debatre tots aquells temes que els siguin d'interès, 

fomentant la crítica i l'anàlisi de diferents perspectives de 

l'actualitat dels territoris de parla catalana.

Enguany es va celebrar la desena edició d'aquest Espai Despuig, que es va dur a terme amb 

el títol "La missió de la Universitat i la seva confluència amb el món local" l'11 de novembre de 

2017 a l'Ateneu de Sant Just Desvern, coincidint amb el 30è. aniversari del Centre d'Estudis 

Santjustencs i amb el centenari de l'Ateneu de Sant Just.

La jornada, amb una trentena d'assistents, va començar amb la conferència "Els ateneus: 

universitat popular", a càrrec de Xavier Filella, president del Centre de Lectura entre 2011 i 

2017, i va continuar amb la taula rodona “La missió de la Universitat i la seva confluència amb 

el món de la recerca local”, que va comptar amb les intervencions de Francesc Xavier Grau, 

vicepresident de la Xarxa Vives i exrector de la Universitat Rovira i Virgili; Enric Saguer, 

investigador de l'Associació d'Història Rural i professor de la Universitat de Girona, i Queralt 

Solé, professora de la Universitat de Barcelona. La moderació de la taula va anar a càrrec de 

Narcís Figueras, professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i membre del Centre 

d'Estudis Selvatans i de la junta de la CCEPC.

Com en les edicions anteriors, les conclusions d'aquest X Espai Despuig s'editaran en la 

col·lecció de publicacions que du el mateix nom durant l'any 2018.

por aqui

Jornada música i vida quotidiana a les Terres de Cruïlla

El dissabte 28 d'octubre de 2017 es va celebrar a l'auditori del Centre Obrer de la Sénia la 

jornada Música i vida quotidiana a les Terres de Cruïlla, en el marc del V Festival Músiques en 

Terres de Cruïlla. En aquesta jornada, organitzada cada any per l'IRMU en col·laboració amb 
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el Centre d'Estudis Seniencs, s'escull un concepte o disciplina que 

funciona com a binomi amb la música, i enguany s'ha escollit la vida 

quotidiana. Gianni Ginesi, doctor en Musicologia i professor de 

l'ESMUC, va obrir la jornada amb la xerrada  marc “Sons, pràctiques 

musicals i espais en l'entorn quotidià”.

La jornada va continuar amb una “Roda d'experiències”, que va 

incloure quatre xerrades amb demostració musical: l'Amadeu 

Corbera i Eulàlia Febrer van presentar ”El buen obrero trabaja sin 

cantar”, sobre el cant tradicional dels obrers menorquins a les 

fabriques de sabates; Beatriu Herrero va parlar de la relació entre 

música i gastronomia a Mallorca; Arturo Gaya i Sergi Trenzano van 

presentar “Xalar, treballar i pregar. El cançoner popular de les Terres 

de l'Ebre” i finalment Marc Ballester va exposar “Apunts sobre les 

identitats sonores ebrenques; pervivències, transformacions i 

reinterpretacions”. A la tarda, va completar la jornada una acció teatral 

de carrer amb escenes sobre la vida quotidiana tradicional a càrrec del 

Grup Teatral Planer, el Grup de Dansa de Santa Bàrbara, la Banda Jove de l'Agrupació Musical 

Senienca i la coral d'alumnes de l'Escola de Música de la Sénia.

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

https://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com 

Finestres al territori

IV Mostra de revistes de Tarragona i Terres de l'Ebre. Collita 2016

El dia 16 de març de 2017 va tenir lloc la quarta edició de Finestres al territori, una altra de 

les activitats que coorganitzem conjuntament amb la Biblioteca Pública de Tarragona. 

L'objectiu d'aquesta activitat és crear un espai anual de presentació i debat al voltant de la 

recerca local i de la cultura de Tarragona i les Terres de l'Ebre a través de la presentació d'una 

mostra de publicacions periòdiques realitzades des dels centres i instituts d'estudis locals i 

comarcals. Els centres compten amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació 

Privada Mútua Catalana.
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És important assenyalar que les publicacions periòdiques constitueixen una de les 

principals eines dels centres d'estudis per a divulgar la recerca territorial. Les revistes 

confegides des dels centres d'estudis ens obren “finestres al territori” que ara ja son també 

“finestres virtuals” accessibles a text complet a  oferint, per tant, la http://www.raco.cat

projecció de la nostra cultura arreu.

Els articles que s'hi van presentar són: 

1. Revista: Aplec de Treballs 34

 Article : “El Casal d'Entitats de Montblanc, apunts d'un estudi històric- arquitectònic”

 Presenta:  Àlex Rebollo Sánchez   

2. Revista:  La Resclosa  20

 Article: “Meteorologia del temporal del 2 de novembre del 2015 que va provocar la 

crescuda del riu Gaià més important dels últims 20 anys”.

 Presenta: Joan Rubió Guilleumas

3. Revista  Lo Senienc , 12

Article: “La fotografia històrica a les xarxes socials. El projecte Gent de la Sénia”

Presenta: Claudia Ruiz

4. Revista: Miscel·lània del CERE, 26

Article: “Els anjubs de la Torre de l'Espanyol”

Presenta: Mercè Veà i Maria Montané 

Fira del Llibre Ebrenc 2017

Del 26 al 28 de maig va tenir lloc a Móra d'Ebre la 14 edició de la Fira del Llibre Ebrenc, de 

la qual l'Institut Ramon Muntaner forma part de la organització des dels seus inicis, juntament 

amb el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Ajuntament de Móra d'Ebre i el Consell 

Comarcal de la Ribera d'Ebre. 

L'IRMU és l'encarregat, al costat de quatre llibreries de les Terres de l'Ebre (Bassa de Móra 

d'Ebre, Viladrich de Tortosa, Guaix d'Amposta i El Núvol de Móra la Nova), de posar a 

disposició dels visitants un gran nombre de publicacions de temàtica i autors ebrencs 

(enguany, més de 2.000 títols), dels quals una part son revistes dels centres d'estudis de la 

demarcació i publicacions de centres d'estudis, tant de fons com de novetats. 
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Pel que fa a la venda de publicacions del centres d'estudis, aquest 

2017 s'hi van vendre 35 llibres per valor de 497€ que, posteriorment, 

s'han liquidat al centre corresponent. 

Des de l'IRMU també ens ocupem de l'espai de presentacions de 

llibres ebrencs, on es dona cabuda a què els autors presentin les seves 

novetats; enguany, s'hi van presentar 27 publicacions repartides en 

tres tandes, després de les quals va tenir lloc l'espai “Signa'm lo 

llibre”, en què els visitants es van poder apropar-se a l'autor, demanar-

los que els signessin el llibre que prèviament han comprat i mantenir 

una xerrada amb ell. 

A més, com cada any, l'IRMU es va encarregar de preparar la 

jornada del Llibre Ebrenc, taula de debat entre professionals o 

persones vinculades a la temàtica a tractar. Aquest 2017, però, ha estat 

més generós i en vam organitzar fet dos, una el primer dia de la Fira i 

l'altra l'últim: 

Primera Jornada  del Llibre Ebrenc: «Hi havia una vegada… o com la literatura infantil i 

juvenil pot ajudar en el coneixement de l'entorn». Participants: Roser Capdevila, autora de la 

col·lecció «Les Tres Bessones», i Núria Ibáñez, autora d'«El Montsià de Bàrbara i Jaume». 

Segona Jornada del Llibre Ebrenc: «Els imprescindibles de la literatura ebrenca», amb 

Josep Sebastià Cid, professor de literatura catalana. Debat amb altres persones vinculades al 

món del llibre i les biblioteques ebrenques.

Focs festiu a la Mediterrània.II Simposi internacional 

Es va celebrar els dies 26, 27 i 28 de maig de 2017 a Reus, coincidint amb els actes de la 

Capital de la Cultura Catalana.

Es van establir els següents àmbits d'estudi:

1) El foc a les festes d'Hivern: fogueres, torxes, fanalets, atxes, aixames, falles... a la nit de 

Nadal, per anar a esperar els Reis, i altres celebracions, com són les fogueres o la crema ritual 

d'algun objecte per Carnaval, la mitja quaresma o les falles per Sant Josep.

2) Sant Antoni com a festa central del cicle hivernal, que aplega un gran nombre de 

tradicions de foc amb fogueres de diverses tipologies, rituals a l'entorn del foc...
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3) Focs de tot l'any: Com a àmbit obert per continuar parlant de la nit de Sant Joan, però 

també de la Pasqua, les festes d'estiu, les marxes de torxes, Tots Sants...

A més, també van tenir lloc tot un conjunt d'activitats paral·leles.

L'organització d'aquest segon simposi de focs festius a la Mediterrània, en el marc de Reus, 

Capital de la Cultura Catalana 2017, és a càrrec de Carrutxa, l'Ajuntament de Reus i el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l'Institut 

Ramon Muntaner, el Museu Etnològic de Barcelona i la Germandat de Sant Isidre i Santa 

Llúcia de Reus i el suport de l'Obra Social La Caixa. 

Tastets de patrimoni 

Després de dotze edicions, només recordar que aquesta activitat està coorganitzada amb la 

Biblioteca Pública de Tarragona des dels inicis i que el que pretén és donar a conèixer el nostre 

patrimoni de la mà dels Centres d'Estudis

Com ja sabeu, es fan dos cicles dels Tastets: un a la primavera i l'altre a la tardor i cada cicle 

consta de dues xerrades-presentació i una visita a l'indret comentat . 

TASTETS DE PRIMAVERA

Enguany, la protagonista de la primavera va ser la ciutat de Reus amb aquests dos plats: 

Primer plat: 

Es va iniciar el menú el dia 19 d'abril  amb la xerrada “L'Institut Pere Mata de Reus, una joia 

del nostre modernisme”, a càrrec de la Maria Adserias, de Còdol Educació, a proposta del 

Centre de Lectura de Reus. La Maria ens va fer un recorregut visual, a través de les seves 

explicacions, tant de l'arquitectura com de les entranyes del propi centre. 

Segon Plat: 

El segon plat, servit el 24 de maig, va anar a càrrec de Jesús Martínez, també de Còdol 

Educació, i va portar per títol “Campanes, campanars i campaners al Camp de Tarragona”. 

Aquesta xerrada es va centrar  principalment en l'Església Prioral de Sant Pere de Reus, fent un 

recorregut per la seva història des dels inicis de  la  seva construcció , el 1512 fins que  es dona  

el temple per acabat l'any 1601. 
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Postres

Es va donar per acabat aquest cicle quan el dia 3 de juny es va dur a terme la visita guiada pels 

propis autors dels plats a la ciutat de Reus 

TASTETS DE TARDOR 

L'edició de tardor dels Tastets de Patrimoni d'enguany va estar dedicat a diferents indrets 

d'importància històrica de les Terres de l'Ebre. Concretament, es va donar a conèixer, a través 

de dues conferències i d'una sortida cultural, el camp d'aviació de la Sénia i les pintures 

rupestres d'Ulldecona, amb del següent menú: 

Primer Plat: 

Del camp d'aviació de la Sénia en va parlar el 25 d'octubre la presidenta del Centre d'Estudis 

Seniencs, doctora en Història de l'Art i catedràtica de Geografia i Història, Victòria Almuni, on 

es va explicar el naixement d'aquesta base, creada l'any 1937 pel govern de la República i que 

prompte va passar a mans de l'exèrcit franquista, així com el seu ús actual com a centre 

d'interpretació per a explicar el paper de l'aviació en la guerra i l'impacte que aquestes 

instal·lacions van tenir sobre la població civil. 

Segon Plat: 

L'encarregat de parlar de les pintures rupestres d'Ulldecona en el segon plat dels Tastets, 

servit el 22 de novembre, va ser  el professor d'Història, tècnic de turisme de l'Ajuntament 

d'Ulldecona i actual director del Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita, 

Agustí Vericat. Sota el títol ”Un passeig per la història. El Conjunt Rupestre de la Serra de 

Godall”, Vericat va parlar d'aquest conjunt d'una qualitat excepcional, que l'any 1998 va ser 

declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que forma part de la Ruta de l'Art 

Rupestre creada el 2005 pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.  

Postres 

Per tancar el cicle de tardor, el dia 2 de desembre es va servir de postres una sortida per a 

conèixer in situ els dos elements tractats en les conferències: el camp d'aviació de la Sénia i les 

pintures rupestres de Godall. Totes dues van anar a càrrec dels mateixos ponents.
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X Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs. L'aprofitament dels 

recursos naturals al Pirineu

El X Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs, organitzat pel Centre d'Estudis 

Comarcals del Ripollès, la Diputació de Girona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana, l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran, el Centre d'Estudis 

Ribagorçans, la Societat Andorrana de Ciències i l'Institut Ramon Muntaner, es va celebrar els 

dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre a Queralbs (el Ripollès). 

La temàtica d'aquesta edició va ser l'estudi de l'aprofitament dels recursos naturals als 

Pirineus. Un total de 23 investigadors d'arreu dels territoris pirinencs hi van participar amb les 

seves comunicacions per analitzar aquest  tema. Amb els seus estudis, els comunicants van 

intentar explicar com la riquesa natural dels Pirineus ha condicionat diferents aspectes 

d'aquest territori, com ara les poblacions, les polítiques públiques, les activitats productives, 

els intercanvis culturals i la vida quotidiana en general.

Pel que fa a la vintena de comunicacions, aquestes es van repartir en els tres àmbits d'estudi 

del Col·loqui. La major part de comunicacions, 12 en total, es van englobar en el primer àmbit, 

que portava per títol “Recursos naturals i territori. Dinàmiques històriques, socials, 

econòmiques i culturals”, i que analitzava les dinàmiques socials, econòmiques i culturals 

propiciades per l'aprofitament dels recursos naturals de la zona al llarg de diferents períodes 

històrics i les seves conseqüències. S'hi va parlar, per exemple, de l'explotació de mines 

ripollesa, d'aigües termals, de la sal de Cardona, dels molins de vent al Cap de Creus i de la 

invasió militar transpirinenca.

En el segon àmbit, “Recursos naturals, vida quotidiana i tradicions”, amb 7 comunicacions, 

es  va examinar l'impacte de l'aprofitament dels recursos naturals en la vida quotidiana i en les 

tradicions. Entre altres, s'hi van presentar diferents 

recursos naturals com a protagonistes de cerimònies, 

rituals i festes, com Sant Joan a la Vall d'Aran, o com a 

dinamitzadors econòmics, com ara amb els forns d'oli de 

ginebre o amb la cera d'abella.

Finalment, en les 4 comunicacions que es van 

emmarcar en el tercer àmbit, “Estat de la qüestió i 

perspectives de futur”, es van abordar els canvis que ha 

patit el paisatge natural, social i econòmic pirinenc. Entre 

altres, s'hi va parlar del paper de la societat civil pirinenca  Imatge del X Col·loqui d'Estudis Transpirinencs,
a Queralbs. Fotografia: Institut Ramon Muntaner.

Pòster programa. Fons IRMU
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5.3. Participació i presència institucionalen la recuperació i manteniment dels camins tradicionals o de la Casa de l'Ós Bru dels Pirineus 

i el seu vincle amb l'educació ambiental.

A més de les comunicacions, també es va comptar amb les ponències “Industrialització i 

terciarització: crisi i transformació de la societat pirinenca”, a càrrec d'Ignasi Aldomà Buixadé 

(Universitat de Lleida) i “Etnobotànica del Pirineu català: estat actual i propostes de futur”, a 

càrrec de Joan Vallès Xirau (Universitat de Barcelona i Institut Botànic de Barcelona) i una 

taula rodona que va emmarcar l'àmbit 3, amb les intervencions de Lourdes Viladomiu Canela 

(Universitat Autònoma de Barcelona), Josep Antoni Báguena Latorre (Societat Catalana 

d'Ordenació del Territori, Diputació de Barcelona) i Arcadi Castilló Cadena (IDAPA-Institut 

per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran) i la moderació de Rosa Serra 

(Àmbit de Recerques del Berguedà). El col·loqui es va complementar amb presentacions de 

projectes i publicacions i amb la projecció de documentals inclosos en la Mostra de Cinema 

Etnogràfic de Catalunya.

Com en les edicions anteriors, les aportacions a aquest desè Col·loqui Internacional 

d'Estudis Transpirinencs s'editaran l'any vinent en la revista IBIX, que incorporarà l'Institut 

Ramon Muntaner com a entitat coeditora junt amb el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. 

Aquest canvi comportarà una nova etapa en aquesta publicació, amb l'objectiu que, a curt o 

mitjà termini, es pugui incorporar a registres de revistes científiques d'impacte com 

CARHUS+. Aquesta segona etapa també significarà que, a partir d'aquest desè número, IBIX 

serà una revista diferenciada dels Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.

Trobades de Centres d'Estudis

Les trobades anuals de centres d'estudis han proliferat durant els darrers anys com una 

fórmula perquè les entitats de recerca local i comarcal posin en comú la tasca que duen a terme, 

així com per establir projectes col·laboratius i pautes de treball en l'activitat de dites entitats. 

Aquestes trobades sovint són temàtiques, per la qual cosa giren voltant de qüestions com el 

patrimoni cultural o immaterial o la conservació i difusió d'arxius fotogràfics, entre d'altres.

Des de la seva creació, l'Institut Ramon Muntaner ha incentivat que es duguin a terme 

aquestes trobades, ja sigui organitzant-les junt amb les entitats i la CCEPC com participant-hi 

presentant els projectes més rellevants de la fundació.
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D'aquesta manera, aquest 2017 s'han dut a terme fins a 11 trobades 

de centres d'estudis locals i comarcals:

14a. Trobada d'Entitats de l'Antiga Diòcesi de Tortosa

27a. Trobada Cultural del Matarranya

X Trobada de Centres d'Estudis i d'Estudiosos d'Eramprunyà

14enes. Trobades Culturals Pirinenques

III Trobada de Centres d'Estudis del Vallès

VI Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, la Conca 

de Barberà i el Priorat

X Trobada d'entitats locals de cultura i patrimoni de la Selva

X Trobada de Centres d'Estudis de Lleida, la Franja, Aran i Andorra

XXII Trobada de Centres d'Estudis Local i Comarcals de les Terres de Girona

XI Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme

6a. Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat
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5.3. Participació i presència institucional

Aquest 2017 el Sr. Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 

Parla Catalana i vicepresident segon de l'IRMU, ha participat en les reunions del Pacte 

Nacional pel Dreta a Decidir.

Hem continuat assistint a les reunions del Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera de 

les Terres de l'Ebre.

Hem format part dels òrgans constitucionals de diferents projectes d'Inventari de Patrimoni 

Cultural Immaterial: a les Terres de l'Ebre, al Penedès i al Vallès.

Hem participat en els reunions de la Comissió que prepara l'informe per a la petició de la 

declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a Festa d'Interès Nacional.
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6. Ajuts, beques i subvencions

6.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a activitats

27ª Trobada Cultural del Matarranya any 2017.  Associació 

Cultural del Matarranya. Iniciativa Cultural de la Franja.

XI Trobada d'entitats de recerca local i comarcal del 

Maresme.  Centre d'Estudis Vilassarencs. Arxiu Comarcal del 

Maresme.

Congrés.- Congrés Lluís Domènech i Montaner. Centre Lluís 

Domènech i Montaner. Centre d'Estudis Canetencs.

X Trobada de Centres d'estudis i estudiosos d'Eramprunyà. 

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

X curs coneguem la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre. Associació Cultural La Cana.

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

jornades, cursos i itineraris

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

trobades de l'Institut Ramon Muntaner va rebre 36 sol·licituds i va atorgar 35 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.

Associació Cultural
del Matarranya

Centre Lluís Domènech
i Montaner
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Jornades “Preservar el patrimoni miner ".Centre d'Estudis del 

Bages. Arxiu Comarcal del Bages.

6è Congrés d'Estudis de la Marina Alta. Institut d'Estudis 

Comarcals de la Marina Alta. Arxiu Municipal de Dènia.

Cursos monogràfics: el racó de la història.  Taller d'Història de 

Gràcia. Fundació Festa Privada Festa Major de Gràcia.

III Trobada d'Entitats d'Estudis del Vallès. Centre d'Estudis 

Històrics de Terrassa. Arxiu Comarcal. 

 Estiu literari al Maestrat. Maestrat Viu. Centre Cultural Traiguerí.

Curs El Vallès: festa i patrimoni cultural.  Fundació Bosch i Cardellach. Centre 

d'Estudis del Vallès.

EL SEGLE XIX.: Lluites socials, transformacions econòmiques i resistències: antic 

règim versus societat liberal. Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i FES. 

Tardor literària 2017. Centre d'Estudis Argentonins i Institució de les Lletres Catalanes.

Ponències del Centre d'Estudis de Granollers.  Centre d'Estudis de Granollers. 

Ajuntament de Granollers

I Jornada d'Etnologia de les Comarques de Tarragona. ITA. Associació 

d'Antropologia. Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria.

Centre d'Estudis
de Gavà.

Centre d'Estudis
del Bages
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VII jornada d'estudis històrics i patrimonials de la Vall d'Àger 

i l'Alta Noguera. La guerra dels Segadors.  Fundació Privada 

Arnau Mir de Tost i Universitat de Lleida.

�El museu a la plaça: jornada de presentació del projecte “Lo 

museu parla” 2014-2017.  Associació Amics de Nonasp. Aula 

d'Artesanies, Tradicions i Ecologia.

VI  Seminari d'història del Penedès. Els conflictes  al  Penedès 

històric. Institut d'Estudis Penedesencs. Arxiu Comarcal del Garraf.

Quan les pedres parlen. El megalitisme a Catalunya. Visites 

guiades a l'exposició, per a grups escolars i organitzats. CIPAG. 

Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia. 

XI Trobada d'Entitats Locals i Comarcals de Cultura i Patrimoni de la Selva. Centre 

d'Estudis Selvatans. Museu Etnològic del Montseny – La Gabella.

Priorat en persona, cinquena trobada d'escriptors al PRIORAT  2017, l'anada. 

Centre Quim Soler. Biblioteca Estrem i Fa.

XXIV Col·loqui de Tardor – L'església gòtica de Santa Maria dels Turers. Centre 

d'Estudis Comarcals de Banyoles i Universitat de Lleida.

Balanç i repercussió del Congrés de Cultura Catalana: entre l'herència i l'oblit.   

Associació Mirmanda i Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Jornada de recerca. L'obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). 

Biografies, projectes, impacte modernitzador.  Centre d'Estudis Tossencs. Ajuntament de 

Tossa de Mar.

Fundació Privada
Arnau Mir de tost

Associació Amics
de Nonasp
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Jornada. Més enllà del Parc Agrari: altres espais de producció 

agrícola al Baix Llobregat. Centre d'Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat i Unió de Pagesos Baix Llobregat.

Setmana de l'antropologia (2a. Edició). Institut Català 

d'Antropologia i Universitat de Barcelona.

� II Festa des parlar de sa.  Centre d'Estudis de la Repoblació 

Mallorquina i Associació d'Estudis Grup Alacant.

Itinerari geològic de la comarca dels Ports. Aspectes tectònics i 

geomorfològics. Centre d'Estudis dels Ports i Institut de Ciències de la 

Terra Jaume Almera

� Jornada sobre el centenari del cuplet en català (1917-2017). 

Homenatge a en Rossend Llurba i Tost. Centre d'Estudis Locals del 

Vilosell i Joventuts Musicals de Vilanova.

VIII Jornada Cultural Coneix la Terreta. Associació Cultural de 

la Terreta. Espai Integral de Natura Mas de Barreda. 

I Aplec de Pere Mauri, l'últim pastor càtar, pels camins ramaders d'Occitània als 

Ports”. Jornada cultural. Graëllsia - Grup d'estudis i comunicació ambiental i Arxiu 

Comarcal del Baix Ebre.

Centre d'Estudis
Comarcals del Baix
Llobregat

Institut Català
d'Antropologia

Centre d'Estudis de la
Repoblació Mallorquina
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L'IRMU va rebre 36 sol·licituds d'ajuts, de les quals un total de 35 van ser  
aprovades.

L'IRMU va destinar 26.000€ als ajuts a activitats. 

Activitats 2017



Assistents

L'assistència a les activitats organitzades pels centres i instituts d'estudis durant el 

2017 va presentar uns índexs significatius:

§ Un 29% de les activitats registraren una quantitat  superior als 99 d'assistents.

§ Un 37% va presentar una participació que anava entre els 40 i 99 els assistents.

§ El 34% de les activitats van congregar a un públic de menys de 40 assistents.

Tal com va succeir a l'anterior convocatòria d'ajuts a activitats dels centres d'estudis, la 

del 2017 va estar integrada principalment per sol·licituds destinades a la realització de 

jornades (que integraven comunicacions, conferències, xerrades, taules rodones, etc.), 

amb altres activitats de caire divulgatiu (com visites guiades i itineraris, exposicions, 

etc.).

Els cursos continuen sent una activitat consolidada en els centres d'estudis, oferint una 

interessant oferta educativa per part d'aquest col·lectiu.

Participació dels centres d'estudis

A les bases dels ajuts es fa patent que la participació en l'organització ha de ser 

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 48,48% de les activitats estaven organitzades per dos o més centres d'estudis 

en.

§ La resta d'activitats, el 51,5%, foren organitzades per un centre d'estudis 

conjuntament amb d'altres organismes.
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Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per l'IRMU l'any 2017

Activitats 2017



Les activitats subvencionades per l'Institut Ramon Muntaner dins de la XIV 

convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i 

trobades, es van realitzar, en la seva majoria, entre centres d'estudis que compartien un 

mateix àmbit comarcal o d'estudi i desenvolupament, tot i que la participació de centres 

d'estudis de territoris veïns continua augmentant en activitats com jornades, itineraris i 

trobades.

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 90%, mentre que la 

resta de les activitats van ser realitzades per centres de la Catalunya del Nord (5%) i de les 

Balears (5%).

Tipologia

El tipus d'activitat que els centres van desenvolupar de forma destacada en aquesta 

edició va ser el de les jornades (46%). La resta es va distribuir entre cursos (9%), 

col·loquis (9%), trobades (21%), congressos (6%), itineraris (6%), seminaris (3%).

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.

45.memòria anual
2017



Projectes finalitzats l'any 2017

Projectes pertanyents a la IX  convocatòria (2015)

Antroponímia de la Vall d'Àger

Entitat principal: Fundació Privada Arnau Mir de Tost. Altres entitats: Universitat de Lleida

Aquest projecte realitza un inventari exhaustiu dels noms de les cases, masies i corrals de la Vall 
d'Àger, actuals o del passat, per tal de contribuir a l'onomàstica catalana amb els resultats obtinguts, 
i així fomentar l'estudi i divulgació de l'onomàstica local relacionada amb la de les comarques 
veïnes.

 Se'n parlave i n'hi havie

Entitat principal: Consorci Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Altres entitats: Museu Comarcal de 
Cervera, Museu Comarcal de l'Urgell.

Projecte de recerca etnològica sobre la bruixeria a les Terres de Lleida i del Pirineu.

Cançó popular i industrialització a Menorca

Entitat principal: Institut Menorquí d'Estudis. Altres entitats: Centre d'Estudis Locals d'Alaior.

Aquest projecte dona a conèixer l'activitat musical cantada abans, durant i després de l'horari 
laboral a les fàbriques de Menorca. En determina la tipologia de les cançons, la seva estètica, la 
divisió segons categories laborals o de gènere, etc., i estableix els patrons de sociabilitat i identitat al 
voltant d'aquesta activitat cantada. Dit això, aquest estudi exposa la importància de l'activitat de 
cantar, i dels rols que socialment això comportava, com a part essencial de treball manufacturer en 
un model de societat a mig camí del tradicional i el nou capitalista, i com això podia o no entrar en 
conflicte amb la modernització i l'adequació de la productivitat als nous temps. A part del treball 
estrictament musicològic, aquesta recerca també permet conèixer i recuperar de l'oblit un extens 
catàleg de vocabulari d'eines i conceptes lligats al món industrial que avui dia han quedat en desús o 
han desaparegut.

6.2. Balanç d'ajuts a projectes d'investigació
       o de difusió cultural
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El museu parla: Inventari i recull de memòria oral de les col·leccions del Museu Etnològic 
de Nonasp.

Entitat principal: Associació Amics de Nonasp. Altres entitats: Aula d'Artesanies, Tradicions i 
Ecologia

Aquest estudi consisteix en un 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 els darrers dies en què aquells objectes van ser utilitzats i 
ens poden transmetre el seu paper i significat al si d'aquell tipus de societat.

Projectes pertanyents a la X  convocatòria (2016)

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 (II Fase)

Entitat principal: Graëllsia. Grup d'Estudis i Comunicació Ambiental. Altres entitats: Arxiu 
Comarcal del Baix Ebre, Centre d'Estudis Càtars de Barcelona.

Aquest projecte realitza una 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 dins del 
Projecte Turístic de la Ruta dels 3 Reis.

Història del moviment veïnal a Terrassa sota el franquisme (II Fase)

Entitat principal: Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Altres entitats: Arxiu Històric de 
Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental.

Aquest projecte consisteix en una síntesi de la història de la lluita veïnal a Terrassa durant la 
dictadura franquista i la Transició.

Els viatgers a Manresa

Entitat principal: Centre d'Estudis del Bages. Altres entitats: Arxiu Comarcal del Bages, Museu 
Comarcal de Manresa.

Projecte de treball interdisciplinari a partir de la compilació del màxim de material possible dels 
viatgers que han fet parada a Manresa i han deixat quelcom per escrit, en imatge, en fotografia o en 
qualsevol representació artística. El recull es fa de persones que no van néixer a la ciutat de Manresa 
i que no hi van viure durant períodes massa llargs, amb l'objectiu de guanyar una visió de la història 
local diferent, conèixer la ciutat a través dels ulls d'un viatger o visitant a Manresa. 
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El vidre a Cervelló: causes i conseqüències de la crisi en el sector vidrer (1940-1953)

Entitat principal: Grup de Recerca de Cervelló. Altres entitats: Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de Cervelló.

Aquest projecte és una continuació de la catalogació i recollida d'informació que el Grup de 
Recerca de Cervelló realitza sobre la fabricació del vidre en aquesta població del Baix Llobregat. El 
projecte es centra en identificar les causes i les conseqüències de la crisi de la indústria vidriera en el 
període 1940-1953 i comparant-les amb la situació viscuda en la indústria vidriera de Cervelló.

Vertebrats no tetràpodes del triàsic marí de la Catalunya interior

Entitat principal: Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà. Altres entitats: Institut 
Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Estudi sistemàtic de l'ordre dels perleidiformes dels jaciments de pedra d'Alcover, dins del marc 
del Triàsic Català i Europeu. S'hi inclouen exemplars dels altres jaciments de la Catalunya interior, i 
la comparació amb exemplars més coneguts i ja estudiats en una major profunditat de la resta de 
localitats europees, bàsicament d'Itàlia, Suïssa i Àustria. 

L'estudi, a part de la seva importància i necessitat des d'un punt de vista científic, contribueix a la 
divulgació d'un patrimoni sovint oblidat dins la població local de les comarques implicades, l'Alt 
Camp i la Conca de Barberà.

Paco Xammar: 50 anys a la perifèria de Tarragona (II part)

Entitat principal: Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona. 
Altres entitats: Fundació Privada Mútua Catalana.

Aquest projecte estudia la trajectòria del jesuïta Francesc Xammar, líder veïnal i social als barris 
de ponent de Tarragona, compromès amb la lluita dels drets bàsics i contra la injustícia social aquí i a 
l'Amèrica Central. D'aquesta manera, aquest estudi relata un període clau en la transformació de 
Tarragona des de la perspectiva d'un defensor dels drets humans i els serveis bàsics dels barris més 
humils d'aquesta ciutat.

Antroponímia de la Vall d'Àger (Fase II)

Entitat principal: Fundació Privada Arnau Mir de Tost. Altres entitats: Universitat de Lleida.

Aquest projecte suposa la finalització de l'inventari dels renoms de les cases, masos i masies i 
corrals d'algunes poblacions que conformen el municipi de la Vall d'Àger, i implementació d'un 
sistema públic de divulgació de la recerca realitzada.
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Commemoració del 120è aniversari del naixement del compositor vallenc Robert Gerhard 
(1896-2016)

Entitat principal: Institut d'Estudis Vallencs. Altres entitats: Amics de la Música de Valls

Aquest projecte realitza la catalogació d'una part molt sensible del fons sobre el compositor 
vallenc Robert Gerhard que encara restava pendent i que necessitava la intervenció d'experts 
musicòlegs. 

Patrimoni immaterial i paisatge cultural al Priorat (II Fase)

Entitat principal: Prioritat. Altres entitats: Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria, 
Carrutxa.

Aquest projecte s'inscriu en el marc del procés de candidatura del paisatge cultural agrícola del 
Priorat a la Llista del Patrimoni Mundial. Es tracta d'un estudi del patrimoni immaterial de la 
comarca, en tots els seus àmbits i representacions.

Caritat i assistència al Call de Barcelona (S. XII-XIV)

Entitat principal: Institut d'Estudis Món Juïc. Altres entitats: Universitat de Barcelona

Aquest estudi consisteix en la investigació i localització de mecanismes d'assistència de la 
comunitat jueva de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana per mitjà del buidatge arxivístic i l'anàlisi de 
la documentació relativa a l'Almoina jueva i de les possibles confraries o societats d'ajuda mútua.

Memòria glaçada. La gelada del 56 als territoris de l'antiga Diòcesi de Tortosa

Entitat principal: Centre d'Estudis Seniencs. Altres entitats: Associació Cultural La Tella, Centre 
d'Estudis Lo Lliscó, Centre d'Estudis del Maestrat, Associació de Jordiencs Absents, Associació 
Cultural i Veïnal Lo Rafal d'Alcanar, Centre d'Estudis d'Ulldecona.

Projecte d'estudi i recuperació de la memòria del fenomen de la gelada de l'any 1956 i de les 
conseqüències derivades a tots els nivells.

Lingüistes pel carrer. Coneixement, divulgació i valoració dels nostres lingüístics en el 
nomenclàtor urbà

Entitat principal: Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques centrals dels PPC. 
Altres entitats: Societat d'Onomàstica.

Projecte que té l'objectiu de difondre i popularitzar els nostres lingüistes a partir dels noms de 
carrer. Combina la història de la cultura, en aquest cas referida a la llengua, amb una difusió del 
valor patrimonial que mostren les vies urbanes vers la nostra història lingüística.
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Genètica i mobilitat de la població al Garraf durant el neolític

Entitat principal: CIPAG. Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia de 
Garraf-Ordal. Altres entitats: Universitat Autònoma de Barcelona i Durham University.

Estudi paleogenètic d'una mostra de les poblacions del neolític mitjà i final del territori al voltant 
de la desembocadura del Llobregat. Al centre del projecte es troben la Cova de Can Sadurní i les 
mines neolítiques de Can Tintorer. Es reflecteix el que l'explotació de les mines va suposar per a les 
poblacions de la zona i què va passar un cop van ser abandonades.

Estudi documental sobre les parròquies de Santa Creu de Rodes i Sant Esteve de Mata. S. 
XIIV i XIV. (II Fase)

Entitat principal: Fundació Albert Tomàs i Bassols. Altres entitats: Institut d'Estudis 
Empordanesos.

Recerca sobre el poble medieval de Santa Creu de Rodes entre els segles XIV i XV a partir dels 
volums de protocols notarials que es conserven a l'Arxiu Històric de Girona.

 Les fotografies d'una vida: Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners (III Fase)

Entitat principal: Centre d'Estudis Selvatans. Altres entitats: Càtedra Joan Vinyoli de Poesia 
Contemporània, Arxiu Comarcal de la Selva.

Aquest projecte s'emmarca dins del procés de classificació, catalogació, digitalització, gestió i 
custòdia del llegat personal, literari i artístic del poeta Joan Vinyoli (1914-1984). Fins ara el projecte 
s'havia centrat en l'anàlisi conjunta de correspondència i col·lecció d'imatges del fons Joan Vinyoli 
(fase I), i la creació d'una base de dades per la descripció d'aquestes imatges (fase II). Finalment, el 
treball s'ha centrat, sobretot, en la difusió a través d'internet del fons fotogràfic per posar-lo a l'abast 
dels investigadors i de totes les persones interessades en la seva vida i obra.

Desplegament inicial de l'Inventari del patrimoni cultural immaterial del Penedès (Fase 
II)

Entitat principal: Institut d'Estudis Penedesencs. Altres entitats: Grup de Recerques Històriques 
de Sant Pere de Riudebitlles.

Aquest és un projecte que promou la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les 
comarques penedesenques com un element de millora pel desenvolupament sostenible a nivell 
social, econòmic i ambiental del territori.

Identificació, catalogació i inventariat de les cabanes de volta al municipi d'Alcanó

Entitat principal: Centre d'Estudis Comarcals del Segrià (CECS). Altres entitats: Ajuntament 
d'Alcanó i Centre d'Interpretació de la Pedra Seca.
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Aquest estudi consisteix en la identificació, catalogació i inventari de les cabanes de volta 
construïdes en pedra seca del municipi d'Alcanó (Segrià) per la seva protecció i promoció.

Ruixats de foc

Entitat principal: Centre d'Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras. Altres entitats: Grup de 
Recerca ISOCAC-URV,

Estudi històric del primer ús massiu en la història de les guerres dels bombardejos sistemàtics 
sobre poblacions civils de la rereguarda, a partir de l'exemple de la demarcació de Tarragona i Terres 
de l'Ebre. Així com dels sistemes adoptats per a la protecció ciutadana: Defensa Activa i Defensa 
Passiva. El projecte tenia com a objectiu recuperar la memòria històrica i el reconeixement moral de 
les víctimes dels bombardejos franquistes sobre poblacions civils a la província de Tarragona i fer-
ne difusió dels resultats a la població, especialment la més jove, per tal que amb el coneixement del 
passat sigui capaç d'encarar el futur amb pau i llibertat.

El Nadal en escena. Pastors, àngels i dimonis en acció

Entitat principal: Carrutxa. Altres entitats: Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Universitat 
Rovira i Virgili

Aquest projecte consisteix en l'estudi, contextualització, valoració i foment de la projecció 
internacional del fenomen de les representacions de Pastorets, com a mostra de teatre tradicional i 
signe d'identitat catalana.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) a la premsa local de la ciutat de Sabadell

Entitat principal: Fundació Bosch i Cardellach. Altres entitats: Arxiu Històric de Sabadell

Resum: Aquest estudi consisteix en un buidatge de publicacions periòdiques de Sabadell del 
període de la Gran Guerra i immediatament anterior i posterior, per tal de poder explicar l'impacte 
econòmic i social de la guerra a la ciutat. A la vegada, aquest projecte aprofundeix en les diferents 
postures que es manifestaven davant del conflicte bèl·lic i les seves manifestacions en la vida 
política, cultural i artística d'una ciutat que des del segle XIX tenia en la indústria tèxtil un dels 
puntals de desenvolupament i que la guerra va arribar a potenciar.

Projecte Vigo. Estudi, recuperació i difusió de l'obra d'Enric Vigo i Rabasa (Saverneda, 
Soriguera 1865 - Senterada 1925), sobre els balls populars a Catalunya

Entitat principal: Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Altres entitats: Carrutxa, Els Esmolets de Sort i 
Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà.

Projecte sobre els balls populars a Catalunya. Vigo, músic popular, luthier i impulsor dels 
primers esbarts, aporta un nou punt de vista a la música i dansa populars a Catalunya. Aquest 
projecte recupera la vida i l'obra d'Enric Vigo.
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Projectes pertanyents a la XI convocatòria (2017)

�Estudis per a la Domenechiana 9 i Domenechiana 10.  

Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner. Centre d'Estudis Canetencs

(I fase) Els forns d'oli de ginebre de Riba-Roja d'Ebre. 

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

(I fase) Projecte de tractament arxivístic del fons de l'Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena de Mataró(1192-1946)

Centre d'Estudis Vilassarencs. Arxiu Comarcal del Maresme.

 (I fase) Projecte de prospecció, recuperació i ubicació de la microtoponímia vinculada a la 
propietat privada de la Vall d'Aran.

Centre d'Estudis Aranesi. Archiu Generau d'Aran

Dones Amunt – 2a. fase al Bages

Centre d'Estudis del Bages. Centre d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell

De la teuleria a la bòbila: la fabricació d'obra cuita a l'entorn de Gavà (Baix Llobregat)

Centre d'Estudis de Gavà. Centre d'Història de la Ciutat de Gavà

Estudi de les fitxes de propietaris rústics i urbans de Canet de Mar de 1846

Centre d'Estudis Canetencs. Arxiu Municipal de Canet de Mar

Els Ferrocarrils directes de Madrid a Barcelona i la seva repercussió en el territori

Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial- Amics del Ferrocarril . 
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra

Fundació Josep Pla. Universitat de Girona

Inventari de les Cabanes de Volta de Cubells (la Noguera)

Centre d'Estudis Lliterans . Centre Excursionista de Balaguer

�(II Fase) Conservació de Ratpenats a la Conca de Barberà

Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà. PNIN de Poblet i Ajuntament de Montblanc
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L'Alforí, paisatge viu. Arquitectura Rural i Patrimoni Cultural

Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida. Universitat de València.

III Fase. Història del moviment veïnal a Terrassa sota el franquisme

Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. 

III Fase. Desplegament inicial de l'inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Institut d'Estudis Penedesencs.  Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de Riudebitlles

Àger en tenim una joia que n'és digne de guardar- Recuperació de les cançons populars de la 
Vall d'Àger 

Fundació Arnau Mir de Tost. Universitat de Lleida

 Les construccions populars de pedra seca a la Vilella Alta

Centre d'Estudis de la Vilella Alta. Arxiu Comarcal del Priorat

II Fase. Elements de patrimoni etnològic de l'alta muntanya del Pirineu Oriental. Els plaus

Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Museu Etnogràfic de Ripoll.

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès

Fundació Bosch i Cardellach. Associació Cultural de Granollers

Les Mare de Déu africanes de Modest Gené a Catalunya i Guinea Equatorial. Un estudi 
comparatiu des de l'antropologia i la història.

Institut Català d'Antropologia. ), Grup d'Estudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericanes 
(CINAF-UB).

Exposició itinerant Arqueologia i patrimoni industrial de Tarragona i Terres de l'Ebre

Institut d'Estudis Vallencs. Museu de Valls.

Definició i catalogació del patrimoni cultural del ferrocarril de Mataró

Cercle Històric Miquel Biada. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d'Estudis Locals

Estiueig, salut i turisme a la Selva i comarques adjacents (1850-1972). Història, memòria i 
patrimoni

Centre Estudis Selvatans. Càtedra Martí Casals de medicina i salut en l'àmbit rural (UdG)
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L'estudi de la terrissa popular a l'Urgell i els Pallars

Consorci Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Museu Comarcal de l'Urgell.

I Fase. Espai i festa. Topografia urbana de la festa a Barcelona

CERHISEC - Centre de Recerca Històrica del Poble-Sec. Taller d'Història de Gràcia

�Lo pandero de les mosses

Carrutxa. Cor de Carxofa, Associació de foment del glosat

Aureli Capmany i la dansa. Aureli Capmany i l'Esbart Català de Dansaires

Esbart Català de Dansaires de Barcelona. Museu Etnològic i de cultures del món

Viatge al barri d'Icària. El patrimoni viscut d'un passat industrial arxivat

Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà. ICA

El Baix Llobregat i les dones 

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Associació Institut Quotidiana

Ca l'Escolà, un conjunt industrial desconegut entre Manlleu i Voltregà

Museu del Ter. Centre d'Estudis Voltreganès 

�II Fase. Genètica i mobilitat de la població a Garraf durant el Neolític

CIPAG. Col·lectiu per a la investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia de Garraf-Ordal

Universitat Autònoma de Barcelona.

Museu Josep Jané, patrimoni etnològic de Torrebesses

Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida. Centre d'Estudis Comarcals del Segrià (CECS)

Inventari de Cabanes de Pedra Seca al terme de Nonasp

Amics de Nonasp. Universitat Rovira i Virgili

�Atles biogeogràfic i guia d'identificació dels amfibis a Tarragona

Associació Biomas. Provita

�La cultura de l'aigua a la vall d'en Bas: usos, gestió i patrimoni hidràulic entorn al riu Fluvià

Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. Ajuntament de la Vall d'En Bas
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Ramon Muntaner: fets, dits i "veres veritats"(Plana web sobre la Crònica de Ramon Muntaner)

Institut d'Estudis Empordanesos. Institut d'Estudis Gironins.

Els orígens del castell de Cervelló (segles X-XII)

Grup de Recerca de Cervelló. Universitat Autònoma de Barcelona.

El mercat central de Tortosa. Recerca etnogràfica pel reconeixement del patrimoni 
immaterial.

Associació dels Amics dels Castells. Arxiu Comarcal del Baix Ebre.

La llegenda de les cent donzelles –etnografia, iconografia,  genealogia: didàctica i 
difusió_FASE2

Agrupació Cultural de Vila-seca. Universitat Rovira i Virgili.

�Descobrir el patrimoni immaterial de les Cases de la Barceloneta

Taller d'Història de la Barceloneta. Lupercales

Projectes  2017

L'IRMU va rebre 39 sol·licituds d'ajuts , que van ser aprovats en la seva totalitat.

L'IRMU va destinar 59.800 € dels seus recursos per a ajuts a projectes.



6.3. Balanç d'ajuts a publicacions

Anàlisi derivat de les dades recollides de les publicacions subvencionades per 
l'IRMU l'any 2017

- Les despeses totals d'edició (maquetació, disseny, enquadernació impressió i correcció) 
generades per les diferents publicacions s'eleva a 215.676€.

-    Els ajuts han estat distribuïts en publicacions periòdiques de caire científic (55%), divulgatiu 
(10%) i monografies (35%).

-  Com en l'anterior edició, més del 80% 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 l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria, en un 84% són de 
Catalunya i el ventall comarcal d'aquesta abasta pràcticament tot el territori del Principat. A 
força distància trobem que els centres d'estudis del País València són receptors en un 8%, i la 
Catalunya del Nord, Aragó i Andorra i exterior també en un 8%.

XII Convocatòria d'ajuts a publicacions

La XII 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 68 sol·licituds, de les 
quals 66 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 de nou amb el suport econòmic de la Fundació Privada 
Mutua 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 el Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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 *Anàlisi realitzada sobre les 56 publicacions lliurades.



Autors, propostes, textos i contextos internacionals (Anuari núm. 28)
Centre d'estudis sol·licitant: Agrupació Borrianenca de Cultura
L'obra de Lluís Domènech i Montaner a la ciutat de Reus
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner��
Temps de franja amb el suplement literari Styli Locus
Centre d'estudis sol·licitant: Associació Cultural del Matarranya�
La Rella, anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó 
Centre d'estudis sol·licitant: Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó�
Singladures, revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Vilassarencs�
Terme 32. Revista d'història
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Històrics de Terrassa��
Joan Poblet i Teixidó
Centre d'estudis sol·licitant: Fundació Roca i Galès  �
Modilianum 
Centre d'estudis sol·licitant: Associació Cultural Modilianum�
Diàlegs. Textos memorialístics publicats a la revista parroquial de Sant Pere de Gavà
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis de Gavà�
Lo Floc
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar
Lo rafal, revista informativa d'Alcanar - 130
Centre d'estudis sol·licitant:  Associació Cultural Lo Rafal�
Dones amb Història al Maresme
Centre d'estudis sol·licitant: Col·lectiu pel Museu Arxiu d'Arenys de Munt�
Finestrelles 17.  Josep Domenèch i Estapà
Centre d'estudis sol·licitant:  Centre d'Estudis Ignasi Iglesias�
DOVELLA núm. 120
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis del Bages��
ERA [n.2]
Centre d'estudis sol·licitant: Associació Grup de Recerca de Cerdanya�
Miscel·lània del CERE, núm. 27, dedicada a la vila de Benissanet
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre��
Protoindustrialització en terra de masos. L'àrea de Besalú, 1750-1850 (Títol provisional)
Centre d'estudis sol·licitant: Associació d'Història Rural  �
Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs 2016
Centre d'estudis sol·licitant: Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell�
El Baix Llobregat a debat. Les conclusions
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat��
Un segle i mig de cultura a Reus i Catalunya. La cultura que ha generat el Centre de Lectura
Centre d'estudis sol·licitant: Centre de Lectura de Reus��
La Resclosa núm. 21
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis del Gaià��
La Portadora, revista científica del Priorat
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis del Priorat 
Ramon Cabrera i el primer carlisme. Apunts sobre el general carlista durant la campanya 
del Maestrat
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis d'Avià��
Shikar. Revista del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Comarcals del Segrià��
Aplec de treballs 35.Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis de la Conca de Barberà��
Fonts 69
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell
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XXXIII Sessió d'Estudis Mataronins
Centre d'estudis sol·licitant: Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró��
Recull de treballs 17
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Sinibald de Mas ���
Mascançà. Revista d'estudis del Pla d'Urgell
Centre d'estudis sol·licitant: Centre de Recerques del Pla d'Urgell Mascançà��
Caramella , 36
Centre d'estudis sol·licitant: Revista Caramella��
Miscel·lània d'Estudis sobre l'Hospitalet - Quaderns d'Estudi 31
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis de l'Hospitalet��
Revista Ponències, 21
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis de Granollers�
Tot llegint Pere Quart
Centre d'estudis sol·licitant: Fundació Bosch i Cardellach�
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 48
Centre d'estudis sol·licitant: Institut d'Estudis Empordanesos�
Auques del nostre fons documental
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Sant Cebrià��
Estudis del Baix Empordà
Centre d'estudis sol·licitant: Institut d'Estudis del Baix Empordà
Els molins d'oli a la Terra Alta en els segles XVIII i XIX. Dossiers d'Història Terraltenca, 17
Centre d'estudis sol·licitant: Patronat Pro Batea    ��
Biblioteques a Catalunya. Història de la construcció del sistema de lectura. 
El cas del Penedès ( 1781-1939)
Centre d'estudis sol·licitant: Institut d'Estudis Penedesencs��
Miscel·lània de Savallà del Comtat
Centre d'estudis sol·licitant: Associació Cultural Baixa Segarra��
Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer
Centre d'estudis sol·licitant: Associació d'Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de 
Vilanova i la Geltrú�
Estudis Altafullencs, 41�
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis d'Altafulla��
Dels museus de ciències del segle XIX al concepte humanístic del 
segle XXI. Cent anys del Museu Darder de Banyoles
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles���
Miradors del litoral: els àlbums de visites dels fars de Catalunya
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Tossencs��
Butlletí
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Alcoverencs��
Papers dels Ports de Morella, n. 2, 2a. època
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis dels Ports�
Oppidum. Revista cultural del Solsonès
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Lacetans�
Art i història al Pirineu
Centre d'estudis sol·licitant: Societat Andorrana de Ciències��
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Història il·lustrada de Mont-roig
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Mont-rogencs��
PARATGE 30
Centre d'estudis sol·licitant: Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 
Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN)�
El ferrocarril a l'Hospitalet
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant��
La cabana 
Centre d'estudis sol·licitant: La cabana�
La gestió del patrimoni literari català. Conceptualització i proposta d'anàlisi
Centre d'estudis sol·licitant: Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català
�Els mitjans de comunicació al món rural: el campanar de la Vilella Alta
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis de la Vilella Alta��
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 2015-2016. Arqueologia de la societat industrial.
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès��
Reboll
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà��
Canya i Gram. Número 78
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis del Masroig��
Identitat i solidaritat als Pirineus (Assaig sobre les relaciones humanes. Segles XVI-XIX)  
Centre d'estudis sol·licitant: Associació Mirmanda��
La guerra de Successió a la comarca de la Selva (1702-1715)
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Selvatans��
L'Església davant les crisis medievals. Un model per la anàlisis d'altres crisis posteriors?
Centre d'estudis sol·licitant: Institut d'Estudis Gironins��
Revista del Vinalopó, núm. 20
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Locals del Vinalopó�
Revista Ripacurtia
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis Ribagorçans��
Revista Raïls, núm. 32
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis d'Ulldecona��
Annals del Patronat, núm. 28
Centre d'estudis sol·licitant: Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca��
Panses a l'Ombria del Benicadell. Riuraus i sequers a la Vall d'Albaida
Centre d'estudis sol·licitant: Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida��
Actes de les Jornades d'Història local i Patrimoni cultural de l'illa de Menorca (2017)
Centre d'estudis sol·licitant: Centre d'Estudis locals d'Alaior (CEL)��
Quaderns de Vilaniu 71 - Robert Gerhard
Centre d'estudis sol·licitant: Institut d'Estudis Vallencs��
Els tartanys a la terra de la música
Centre d'estudis sol·licitant: Associació Cultural La Femosa
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Gràfiques i impremtes

- Alzamora Gràfiques (Girona)

-  Afers (Catarroja)

-  Arola Editors (Tarragona)

-  Arts Gràfiques Octavi, SA (Falset)

-  Arts Gràfiques Requesens (Montblanc)

-  Gràficas Azorin, SL (Elda) 

-  Cevagraf, SCCL (Rubí)

-  Copisteria Castellà (Mataró)

-  Cossetània (Valls)

-  Edicions Salòria, sl (La Seu D'Urgell) 

- Eix de serveis Gràfics (L'hospitalet de Llobregat)

- Farell (Sant Vicenç de Castellet)

-  Formes gràfiques Valls , SA (Valls )

-  Gràfiques Bobalà (Lleida)

-  Gràfiques Campás (Badalona)

-  Gràfiques del Matarranya (Calaceit)

-  Gràfiques Ferpala, SL (Vilanova i la Geltrú)

-  Gràfiques Ister (Moià)

-  Icatmedia (Badalona)

-  Imatge 9, SL (Valls)

-  Impremta Boixader, SCP(La Pobla de Lillet)

-  Ister. Isidre José Picañol (Moià)

-  La Impremta d'Argentona (Argentona)

-  Maideu Arts Gràfiques, SL (Ripoll)

-  Molino Arts Gràfiques (Mollerussa) 

-  Onada, Ed (Benicarló)

-  Papyrusdisseny (Canet de Mar)

-  Pixartprinting (Venècia)

-  Printcolor. es (Santa Perpètua de Mogoda)

-  Rabassa Arts Gràfiques (Reus)

-  Segarra Sánchez Artes Gráficas, SL (Elx)

-  Serra, Indústria Gràfica, SL (Ulldecona)

-  Sichet Impremta (Borriana)

- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
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L'IRMU va destinar 49.000€ dels seus recursos per al ajuts a publicacions
Vam rebre 68 sol·licituds, de les quals només es van desestimar dues.

La Fundació Mútua Catalana va col·laborar en aquesta convocatòria, aportant 
4.000€ als ajuts a publicacions periòdiques.

Publicacions 2017



6.4. Beques i Premis

III Beca de Recerca Històrica “Terra d'Ateneus”

Aquest 2017 L'Institut Ramon Muntaner i la Federació d'Ateneus de Catalunya van concedir la III 

Beca de Recerca Històrica Terra d'Ateneus al treball “La taula del mirall. L'Ateneu i l'associacionisme 

cultural i polític a la Selva del Camp, 1878-1979”, presentat per Guillem Puig Vallverdú. El jurat, 

format per Josep Santesmases, vicepresident segon de l'IRMU; Hèctor Fort, membre de la junta 

directiva del Centre de Lectura de Reus i Antoni Gavaldà, historiador i professor de la URV, ha resolt 

becar l'estudi de Puig pel seu “interès per al conjunt del món ateneístic català i com a contribució a 

l'estudi històric i social de la Selva del Camp” i per la “metodologia de treball proposada i el 

coneixement de les fonts principals per a desenvolupar l'estudi”. Aquest ajut, dotat amb 3.000 euros i la 

publicació del treball per l'editorial Afers el proper 2017, es va crear l'any 2014 per incentivar 

l'elaboració de projectes centrats en l'estudi de la repercussió social de l'associacionisme cultural 

ateneístic en algun indret de l'àmbit català i des del punt de vista històric. La convocatòria s'obre 

anualment a totes les persones investigadores dels centres d'estudis locals i comarcals. editat. La 

iniciativa de convocar aquesta beca de recerca històrica, que s'emmarca dins del Pla de 

l'Associacionisme Cultural 2014-2016, sorgeix de la col·laboració entre l'IRMU i la FAC i compta amb 

el patrocini de l'Obra Social de la Caixa i el suport de la Direcció General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat.

El 2018 s'editarà el treball dins la col·lecció “Terra d'Ateneus” de l'editorial Afers.

VI Beca Joan Veny

Pel projecte «Prospecció preparatòria per a la confecció d'un vocabulari del parlar penedesenc» 

proposat pel filòleg Ramon Marrugat va guanyar la VI Beca Joan Veny atorgada per l'Institut Ramon 

Muntaner (IRMU) amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. La beca està dotada amb 6.000 euros i fixa un termini màxim 

dos anys per a presentar el resultat del treball guanyador. Entre els objectius principals de la recerca s'hi 

troba investigar el vocalisme de Vilanova, realitzar una enquesta fonètica i lèxica a la rodalia de 

Torredembarra i, finalment, iniciar un vocabulari en línia del parlar penedesenc a través d'un web de 

l'Institut d'Estudis Penedesencs, que empara el projecte de Marrugat.
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El jurat del premi va escollir la proposta de Marrugat, segons ha manifestat, tant per la temàtica 

escollida que «és d'especial interès», com pel fet de tractar «una àrea geogràfica poc estudiada», així 

com «per la trajectòria de l'investigador i la tasca que ha desenvolupat fins ara». El jurat el formaven 5 

persones, per primer cop el filòleg que dona nom als premis,  Joan Veny, juntament amb Mila Segarra, 

Narcís Figueras, Montserrat Nadal i Francesc Feliu, designats respectivament per la Direcció General 

de Política Lingüística, pel patronat de l'IRMU, per la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, 

i per la Xarxa Vives d'Universitats.

Pel que fa a Ramon Marrugat (1939), és llicenciat en Filologia Catalana per la URV i s'hi ha doctorat 

amb la tesi «L'adaptació a la llengua catalana dels noms dels vegetals provinents d'Amèrica (2015)». 

En el camp literari, ha editat poesia en català de Manuel Milà i Fontanals, així com diversos assaigs. En 

el camp lingüístic, ha fet estudis sobre la botànica en l'obra de Pompeu Fabra i sobre toponímia 

medieval. Actualment, és el coordinador d'un ampli treball de recerca sobre la llengua del Penedès. 

Marrugat també ha desenvolupat una intensa vida associativa en l'àmbit cultural.

La Beca Joan Veny, destinada a investigadors de l'àmbit dels centres d'estudis, es concedeix a 

treballs de recerca sobre la variació lingüística del català. En els darrers anys, aquest ajut ha servit per a 

promoure estudis relacionats, entre altres, amb les varietats lingüístiques del  pallarès i del tortosí i amb 

el català a banda i banda de la Franja.

 Beques de Recerca Francesc Eximenis

L'Institut Ramon Muntaner i la Diputació de Girona van obrir la convocatòria de les Beques de 

Recerca Francesc Eiximenis 2017, amb l'objectiu de fomentar l'estudi en Ciències Socials i Humanes i 

en Ciències Naturals per al 2017, en l'àmbit de la circumscripció de Girona. Aquestes beques es van 

concedir als dos millors projectes de recerca en Ciències Socials i Humanes i en Ciències Naturals 

d'entre els presentats, a criteri del jurat, i que facin referència a l'àmbit territorial gironí. Les beques 

estan destinades a donar suport d'una manera prioritària a investigadors joves, en període de formació o 

en les primeres etapes d'activitat investigadora. La dotació de les Beques de Recerca Francesc 

Eiximenis 2017 és de 4.500€ cadascuna 

El 6 de juny de 2017 es reunia el jurat de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis convocades per 

l'Institut Ramon Muntaner i la Diputació de Girona. El jurat estava format per la Sra. M. Carme 

Jiménez i el Srs. Narcís Figueras, Joan Antón Abellán, Pere Gifre, Enric Saguer, Josep Santesmases, 

Xavier Solà, Francesc Viso i la Sra. Mireia Costa-Pau, en representació de la Diputació de Girona amb 

veu i sense vot.

Un cop analitzats els 4 projectes presentats, el jurat va acordar concedir les dues beques de recerca 

als projectes:

· La vertebració de les comunitats rurals a la vegueria de Girona (c. 1350-c. 1510): l'impacte de les 
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dinàmiques fiscals i financeres, presentat pel Sr. Albert Reixach Sala.

· Carles Rahola, historiador. Una biografia intel·lectual, presentat per la Sra. Lucila Mallart.

Els guardonats disposen d'un any per poder presentar els seus treballs i els ha estat assignat un tutor 

perquè faci el seguiment del treball. Els tutors seran els historiadors Pere Ortí i Quim Nadal, 

respectivament.

Amb la convocatòria d'aquestes beques es dona continuïtat a les convocades des del desaparegut 

Patronat Francesc Eiximenis i es fa evident el compromís de la Diputació de Girona de donar mantenir 

el suport als centres i instituts d'estudis de les comarques gironines.

 Premis de Recerca Jove 2017 “Ramon Muntaner”

Els Premis de Recerca Jove tenen com a objectiu el foment de vocacions científiques entre 

el jovent. Per això, promouen que els alumnes a partir del segon cicle d'ensenyament 

secundari, amb el suport dels tutors dels seus centres educatius, s'iniciïn en l'àmbit de la 

recerca científica tot realitzant un treball d'investigació en el qual apliquin els coneixements 

propis de la seva formació.

Aquests treballs, elements precursors de futures vocacions científiques, són tant de tipus 

experimental com teòric, i es relacionen amb qualsevol de les matèries dels cicles escolars 

d'ensenyament secundari, tenint un marcat caràcter interdisciplinari que reprodueix en gran 

mesura l'actual estructuració de la nostra recerca més capdavantera.

Els Premis de Recerca Jove reconeixen un total de 76 treballs de recerca i 11 centres 

d'ensenyament secundari pel foment de la participació dels tutors i els alumnes en aquesta 

convocatòria. 

Enguany, per primera vegada, s'ha inclòs en aquesta convocatòria el Premi Ramon 

Muntaner amb l'objectiu de reconèixer el millor treball en ciències humanes, socials o 

naturals que plantegi una proposta d'aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, de la promoció 

turística o del territori, de la conservació i la gestió del patrimoni o en qualsevol altre i que 

proposi algun element o recurs que pugui contribuir al desenvolupament local. Es vol valorar 

especialment que el treball s'hagi fet en col·laboració amb un centre o institut d'estudis de 

recerca local o comarcal.

El premi està dotat amb 700 € i promou fomentar la recerca local i comarcal i donar a 

conèixer el moviment dels centres d'estudis entre els més joves.

El termini per presentar-hi sol·licituds es va tancar el dia 28 de setembre de 2017.
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XVIII Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt

El treball guardonat amb el XVIII Premi de recercat Ricart i Giralt va ser el presentat per Ana Baldó 

Muñoz amb el títol “La indústria de la xarxa marinera. Etnografia d'un patrimoni marítim”. En total s'hi 

van presentar 11 propostes.

El jurat estava composat en aquesta edició per quatre persones, dues nomenades des de l'IRMU, 

Jaume Mascaró i Enric Cobo, i dues nomenades des del Museu Marítim, Enric Garcia i Jordi Ibarz.



En el marc de l'acord amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 

Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'l'Institut Ramon 

Muntaner és membre de l' l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial on, de manera 

conjunta, participen en un seguit de projectes i activitats de difusió, promoció i protecció de la 

recerca etnològica. En aquest període, les reunions de treball han tingut lloc al Cogul, a les 

Garrigues (2 de març) i al Mas de Barberans, al Montsià  (14 de novembre). 

En el marc d'aquest programa, des de l'IRMU es continua amb la tasca d'enviar notícies, 

activitats i publicacions d'etnologia dels centres d'estudis al bloc Etnologia.cat, dels 

membres de l' l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

( ). http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/

Cultura Viva. La Recerca Etnològica a Catalunya  

Un altre programa d'activitats conjunt de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

és el de Cultura Viva 2016. La  Recerca Etnològica a Catalunya. En aquesta nova edició, l' 

Institut ha organitzat diferents activitats:

Inventari de les construccions de pedra seca d'Alcanó 

 El dijous 2 de febrer es va presentar a la Sala Polivalent d' Alcanó l'inventari de les 

construccions de pedra seca d'aquest municipi del Segrià. Aquest inventari és un projecte del 

Centre d'Estudis Comarcals del Segrià i de l'Ajuntament d'Alcanó, realitzat per Eduard Trepat, 

que va rebre un ajut de l'Institut Ramon Muntaner 

L'acte fou organitzat per l'Ajuntament d'Alcanó, Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Institut Ramon Muntaner 

El vidre a Cervelló: causes i conseqüències de la crisi en el sector vidrier (1940-1953)

El divendres 31 de març, a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Cervelló es va presentar la 

recerca “El vidre a Cervelló: causes i conseqüències de la crisi en el sector vidrier (1940-

1953)” realitzada pel Grup de Recerca de Cervelló. La presentació va anar a càrrec de Jordi 

Ibarz Gelabert (Universitat de Barcelona) i Eva Garcia Lleixà (Grup de Recerca de Cervelló). 

.Convenis i col laboracions7.

7.1. Activitats vinculades al Patrimoni Etnològic
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Aquest acte fou organitzat pel Grup de Recerca de Cervelló, 

amb la col·laboració del  Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya,  el Grup de Recerca Consolidat de 

la Universitat de Barcelona, Treball, Institucions i Gènere, l' 

Institut Ramon Muntaner Ajuntament de Cervelló, l'  i 

Biblioteca Municipal de Cervelló. 

Antroponímia de la Vall d'Àger (II Fase): el nom de les cases de la 

Vall d'Àger 

El divendres 14 d'abril es van presentar a la sala de plens de l'Ajuntament 

d'Àger els resultats projecte de Recerca Antroponímica de la Vall d'Àger  on la 

Laura Benseny i la Cristina Masvidal  van analitzar els noms de les cases de tota 

la vall. 

L'acte organitzat per la Fundació Arnau Mir de Tost va comptar amb la  

col·laboració de: l' Ajuntament de la vila d'Àger, la Direcció General de Cultura 

Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya i 

l'Institut Ramon Muntaner

Etnobotànica del delta del Llobregat

El dijous 29 de juny es va presentar a la sala d'actes de l'Associació veïnal del barri del 

Centre de Gavà  el resultat de la recerca sobre etnobotànica al delta del Llobregat realitzada per 

Juan Manuel Marín Fernández, del Centre d'Estudis de Gavà. El nombrós públic va poder 

conèixer la relació de la societat tradicionals del delta del Llobregat amb la botànica extreta del 

més d'un centenar de persones entrevistades que explicaven els usos alimentaris, medicinals i 

religiosos de les diferents especies. 

Aquest activitat fou organitzada pel Centre d'Estudis de Gavà amb la col·laboració del 

departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut Ramon Muntaner. 
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Presentació de la recerca a Cervelló. 
Fotografia: Manel Tantull. Grup  de Recerca de Cervelló.



Patrimoni etnològic de l'alta muntanya del 

Pirineu Oriental. El Plaus- Queralbs

Tot aprofitant la celebració del X Col·loqui Internacional 

d'Estudis Transpirinencs que es realitzava a Queralbs, al 

Ripollès, del 29 de setembre a l'1 d'octubre, es va aprofitar 

el diumenge 1 d'octubre per a fer una passejada comentada 

des , Queralbs també va esdevenir una seu de la Mostra 

Internacional de Cinema Etnogràfic Queralbs a Els Plaus 

(Queralbs). Els comentaris anaren a càrrec Beatriu Tenas i Antoni Llagostera (Centre d'estudis 

Comarcals del Ripollès) que aprofitaren per a explicar les recerques etnològiques a l'Alta 

muntanya que tenen com a centre d'estudi la zona dels Plaus, al terme municipal de Queralbs 

Memòria Glaçada. La gelada del 1956

El dissabte 16 de desembre es va presentar al Museu de la 

Pauma del mas de Barberans el projecte “Memòria glaçada. 

La gelada del 1956”. Es tracta de la presentació de la recerca 

que va donar lloc a una exposició i un catàleg que van 

realitzar 11 associacions culturals, de banda i banda del riu 

Sénia, Centres d'Estudis de Terres de Cruïlla, coordinats pel 

Centre d'Estudis Seniencs 

La recerca ha comptat amb el suport de l'Institut Ramon 

Muntaner i del Campus Extens de la URV a la Sénia, del 

projecte Patrimoni de la UJI i dels ajuntaments de les 

entitats participants i la col·laboració del Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les 

comarques centrals dels PPCC. Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Matarranya, Ports  i Maestrat,

7a. Mostra de cinema etnogràfic 

Aquesta mostra de cinema etnogràfic es organitzada per les diferents entitats que configuren 

l'Observatori. Atenent que cada cop hi ha més centres d'estudis que, per una banda, realitzen 
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Vista general dels plaus.
 Fotografia: Beatriu Tenas.

Presentació del projecte Memòria glaçada.
La gelada del 1956 al Mas de Barberans.

Fotografia: Institut Ramon Muntaner



recerca etnològica i per l'altra, fomenten activitats divulgatives amb 

documentals, l'Institut Ramon Muntaner participa activament en l'organització 

d'algunes d'aquestes seus. 

En aquesta edició es va sumar per primer cop una seu de la Mostra a Vila-

rodona, impulsada pel Centre d'Estudis del Gaià i una altra a Queralbs, en el 

marc del X Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs 

Les activitats que va realitzar l'Institut Ramon Muntaner amb els diferents 

centres d'estudis són: 

Vila-rodona 

La nova seu de Vila-rodona va acollir fins a 5 sessions de la Mostra 

Internacional de Cinema Etnogràfic que es van realitzar al Casal 

El divendres 7 de juliol a les 22.15 es va passar El baptista de nou decapitat 

dirigida per Enrich Pèlach (universitat Rovira i Virgili), 2015 (21 min) 

Dissabte 8 es va passar el documental Vi o Diviersitat. Biodiversitat i vinyes 

al Penedès de Xavier Bayer, 2013 (58 min) . 

Divendres 14 de julioles va passar Fronteiras de Rubén Pardiñas, 2007, 58 min. 

Diumenge 16 de juliol L'home del pèndol, dirigit per Elisenda Trilla i realitzat per Produccions 

Saurines, 2016, 51 min. 

Divendres 21 de juliol, Festa Major de Gràcia 2010, amb les mans i amb el cor. De Vicenç 

Sanclemente, 2010. 

Aquestes sessions foren organitzades pel Centre d'Estudis del Gaià, amb la col·laboració del 

Casal de Vila-rodona, l'Ajuntament de Vila-rodona, el Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner. 

Puigcerdà 

El 29 de juliol es va inaugurar al Museu de Cerdanya la Secció Etnogràfica del VIII Festival 

Internacional de Cinema de Cerdanya on es va passar el documental andorrà 

Sergi Mas d' Hèctor Mas i Garcia, 2015, 25 min. 

Recauchutados de Carlos Caro, 2016 , 3 min . Espanya. 

La Pemba torna a Goli de Josep Pérez, 2017, 53 min. Catalunya 

Aquest Festival Internacional és organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya i la  Cerdanya 

Film Commission, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puigcerdà, Tallahassee, Armenoil, 

SED Seveis i Distribució, Cerdanya Resort. Swett Events, Cultural Alternativa, Departament de 
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SED Seveis i Distribució, Cerdanya Resort. Swett Events, Cultural Alternativa, Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya i Institut Ramon Muntaner

La Terreta (el Pallars Jussà) 

El dissabte 5 d'agost a l'església parroquial de la mare de Déu de les neus d' Espluga de Serra, a La 

Terreta (Pallars Jussà) es va realitzar la VIII edició de la Jornada Cultural Coneix la Terreta 

En aquesta edició i desprès d'un matí de conferències,  la tarda del dissabte va esdevenir una nova 

edició de la Mostra Internacional de Cinema etnogràfic on es van passar diferents documentals: 

- La cara oculta de los pantanos de Franco, dirigida per Manuel Campo Vidal i produïda per 

Lua Multimedia, 49 min.

- Fronteiras, dirigida per Rubén Pardiñas i produïda per Pasacana Films, 2007, 58 min. 

- Una nova sessió del Mostremp sobre rodes del Festival de cinema rural Mostremp de Tremp 

amb: 

- Clarobscur. Dir. Anna Rubió i Quelic Berga, 2014 (11')

- Focs, boscos i llegendes. Dir. Albert Aymamí i August Paüls, 2015 (24')

- Les Falles de l'Altra Ribagorça. Dir. Sebastià Jordà i Victor Romero, 2016 (2')

- A l'ombra de la muntanya. Dir. Neith Sentis, 2016 (15') 

- Em dic Ana. Dir. Javier Ibañez, 2016 (20')

- Volada d'aire. Dir. Marc Puig, 2016 (9')

Aquesta jornada es organitzada per l'Associació Cultural de la Terreta, el Centre d'Estudis 

Ribagorçans , Espai Integral de Natura Mas de Barreda, amb el suport de: Consell Comarcal del 

Pallars Jussà, Ajuntament de Tremp, i Mostremp-Associació d'Amics del cinema de Tremp,  

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Muntaner. 

Barcelona (Gràcia) 

Un any més, el Taller d'Història de Gràcia va organitzar de nou diferents sessions de la Mostra a 

Gràcia. 

En aquesta edició, la seu fou al Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia on es van fer 

diferents sessions i es va complementar amb una exposició de “Cançons de pandero” on hi va 

col·laborar el Museu Etnològic de Barcelona que es va poder veure durant tot el mes de setembre. 

El dimarts 5 de setembre la primera sessió es va dedicar a Catalunya  i es va passar el 

documental 100 anys de cinema. A la recerca d'un cinema català.  Dir. Jordi Vall Escriu, 2001

Dimarts 12 de setembre, la sessió es va dedicar a Galícia:
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- Romeria da morte. Dir. Alberto Estevéz Piña, 1974. 

- Mulleres da Raia. Dir. Diana Gonçalves, 2009

Dimarts 19 de setembre, la sessió es va dedicar a Gràcia: 

-Sota els ulls del campanar, la Revolta de les quintes. Dir. Chiara Palladino i Teodoro J. Cesar, 2015

Aquestes sessions foren organitzes pel Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis i el  Centre de 

Cultura Popular La Violeta, amb el suport de: Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, Museu Etnològic de Barcelona, Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, Cases de la 

Festa-Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia Ajuntament de Barcelona   i Institut Ramon 

Muntaner

Queralbs 

Tot aprofitant la celebració del X Col·loqui Internacional d'estudis transpirinencs que es realitzava 

a Queralbs al Ripollès organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, la Diputació de 

Girona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut de Desenvolupament de 

l'Alt Pirineu i l'Aran, el Centre d'Estudis Ribagorçans, la Societat Andorrana de Ciències i l'Institut 

Ramon Muntaner i que tracta sobre “l'aprofitament dels recursos naturals als Pirineus”, Queralbs 

també va esdevenir una seu de la Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 

En aquesta edició, i en el marc del col·loqui, el divendres 29 de setembre per la nit,  es van passar i 

presentar diferents documentals: 

- Berriro Igo Nauzu, produït pel Museu de San Telmo. Direcció: Carlos Rodríguez, 2012 (10'). 

Presentació a càrrec de Xavier Kerexeta (Kalegoi: kultura ondare i membre de l'Eusko Ikaskuntza-

Societat d'Estudis Bascos).

- La festa de l'ós a Sant Llorenç de Cerdans (Catalunya Nord). (12'), direcció: Eloi Ysàs, 2011.

- L'hartza i els joaldunak (Pirineu basc). (12'), direcció: Eloi Ysàs, 2013.

- Onso, trangas i madams del carnaval de Bielsa (Pirineu aragonès). (12') direcció: Eloi Ysàs, 

2013. 

Presentació d'aquests tres documentals a càrrec d'Eloi Ysàs (investigador en cultura popular, 

guanyador del 31è Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular 2016)

- Sergi Mas (25'), produït per la Societat Andorrana de Ciències. Direcció: Hèctor Mas. 

Presentació a càrrec d'Hèctor Mas (director de cine, director del festival Ull-Nu).

- Trobades Culturals Pirinenques (Natura i cultura al Pirineu, a Ceret (el Vallespir) (30'). Produït 

per la Societat Andorrana de Ciències. Presentació a càrrec d'Àngels Mach, presidenta de la Societat 

Andorrana de Ciències
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XV Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre. Les plantes remeieres. 

recol·lecció, distribució i usos tradicionals.

La quinzena edició de la jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre va tenir lloc a la Casa de 

la Vila de Riba-roja, el 21 d'octubre. Com cada any, l'Institut va formar part de l'organització 

juntament amb els Serveis Territorials Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

a les Terres de l'Ebre i el Museu de les Terres de l'Ebre. En aquesta edició es va afegir a 

l'organització l'Ajuntament de Riba-roja i hi van col·laborar el Centre d'Estudis de la Ribera 

d'Ebre i molt especialment els Amics de Riba-roja.

Enguany, la jornada es va dedicar a la recol·lecció, distribució i usos tradicionals de les 

plantes remeieres a les Terres de l'Ebre i va obrir la sessió la conferència marc “Etnobotànica a 

les terres catalanes. Metodologia, estat de la qüestió i perspectives de futur del saber 

tradicional sobre biodiversitat i la seva recerca”, presentada per Joan Vallès, Ugo d'Ambrosio, 

Airy Gras, Montse Parada i Teresa Garnatge, del Laboratori d'Etnobotànica de la UB, la 

Secció de Ciències Biològiques de l'IEC i l'Institut Botànic de Barcelona.

Les comunicacions van presentar recerques i iniciatives relacionades amb aquesta temàtica 

a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. Per la comarca de la Ribera d'Ebre, Josep 

Aguilà, Antonio Castellví, Ramon Roig, Judit Vidal i Marina Orobitg hvan presentar“La 

transformació del ginebre en els forns d'oli de Riba-roja”. Per la comarca del Baix Ebre, el 

Centre d'Estudis Tirant lo Rall va exposar “Qui té mal busca remei”; Àngels Castellà i Mila 

Garriga, del SIAD del Consell Comarcal del Montsià, van explicar la recerca “Les plantes 

remeieres i els sabers de les dones del Montsià en la cura de la salut” i “Remeis tradicionals i 

actuals fets amb plantes autòctones dels Ports i de les planes” va ser la intervenció presentada 

per Manolo Arrufat i Viqui Carles, del Grup de Recerca 

Científica de les Terres de l'Ebre i el Grup d'Estudis i 

Comunicació Ambiental “Graëllsia, respectivament. 

Va completar el programa de comunicacions Joaquin 

Garcia, doctor en medicina, i Joaquim García, enginyer 

de forest, amb una exposició sobre els boticaris de l'Ebre.

Les activitats complementàries de la jornada van ser 

una visita guiada a l'exposició “Els sabers de les dones 

del Montsià” i una demostració pràctica i comentada de 

l'elaboració tradicional de l'oli de ginebre, al forn encès 
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de l'Àrea de lleure de la Garita”, duta a terme pels Amics de Riba-roja, entitat amfitriona 

d'enguany.

Exposició “construint el territori. arquitectura 

tradicional i paisatge a Catalunya” 

Enguany es van presentar els materials educatius de 

l'exposició, que ja s'han pogut utilitzar amb grups d'escolars 

en les diferents ubicacions i la mostra ha continuat la seva 

itinerància. Els mesos de gener i febrer es va poder visitar al 

pavelló firal de Móra la Nova. Tot i que es va inaugurar dins 

de la Fira de l'Oli de la població, va continuar oberta al 

públic en acabar la mateixa, essent visitada també per un 

bon nombre d'escolars de primària i secundària. Els mesos 

de març i abril l'exposició va visitar Reus, ubicant-se al 

Museu Arqueològic Salvador Vilaseca, on, en col·laboració amb l'entitat cultural Carrutxa, es 

van dur a terme un important programa d'activitats complementàries sobre la temàtica. Durant 

la primavera i l'estiu l'exposició es va poder veure al Museu de les Terres de l'Ebre (Amposta) i 

al Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), per acabar l'any a la seu del Centre 

d'Estudis-Arxiu d'Història de Castellar del Vallès, de la mà d'aquesta entitat i de l'Associació 

per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional.

En pràcticament totes les ubicacions es van programar activitats complementàries, com 

conferències, taules rodones, itineraris d'arquitectura, etc. 

Trobareu tota la informació de l'exposició a arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/

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

L'Òrgan Assessor Científic d'aquest projecte, conformat per un representant de la DGCPAAC, 

un del Museu de les Terres de l'Ebre i un de l'IRMU, va acabar d'establir aquest any de manera 

consensuada els trenta elements restants que completaran el centenar de registres de l'inventari, 

buscant l'equilibri territorial, per categories d'elements i de gènere. Els antropòlegs segueixen 

amb el treball de camp i des de l'IRMU se'ls continua donant suport, facilitant-los contactes 
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d'informants, referències bibliogràfiques i recerques dutes 

a terme per centres d'estudis del territori per tal de preparar 

el treball de camp, etc. L'equip de treball continua elaborant 

les bases de dades fotogràfiques i de recursos, la confecció 

d'audiovisuals, la difusió del projecte a les xarxes socials, 

etc.

Des de l'IRMU es continua amb la validació les fitxes 

dels elements de l'inventari, abans de la seva publicació a la 

web “l'Immaterial Terres de l'Ebre” seguint el protocol de 

validació de l'OAC i s'han fet aportacions al Pla d'Acció de 

l'IPCITE, redactat amb l'objectiu de poder aplicar els 

continguts de l'inventari a accions pràctiques sobre el 

territori. 

A principis de juliol, l'Inventari es va completar amb 100 elements, que inclouen prop de 1.500 

manifestacions culturals, més de 2.000 fotografies, 40 audiovisuals i prop d'un miler de recursos 

documentals. El tancament del projecte es va fer el 9 de juliol amb una festa-cloenda al Celler 

Cooperatiu de Gandesa, en la que s'hi van presentar els resultats a la ciutadania i agraït als 

informants, entitats i resta de col·laboradors la seva implicació i suport. Durant l'acte, cal destacar 

també la intervenció del doctor Josep S. Cid, amb una conferència sobre el patrimoni cultural com 

a element de cohesió social i de desenvolupament. Per altra banda, Lluís Puig, recentment 

anomenat conseller de Cultura i que fou impulsor del projecte durant la seva etapa al front de la 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, va destacar durant l'acte 

l'abast ciutadà del projecte, amb prop de 200 persones i 134 associacions col·laboradores, i va 

anunciar la propera creació de l'Observatori de l'Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial de 

les Terres de l'Ebre, que es gestionarà de manera coordinada entre el Museu de les Terres de l'Ebre 

i l'Institut Ramon Muntaner. Durant el segon semestre d'enguany l'Institut va iniciar accions 

puntuals d'atenció a la ciutadania i de difusió dels resultats  del projecte a través de les xarxes 

socials, a l'espera de concretar els termes de col·laboració entre el museu i l'Institut en relació a 

l'esmentat Observatori.

Més info www.ipcite.cat 
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L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

L'inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès va desplegar 

el 2017 la seva tercera fase de treball. Des de l'IRMU es va continuar amb 

l'assessorament metodològic, el vinculat a la tria d'elements a inventariar, 

l'enfocament del treball de camp i s'ha efectuat un informe de validació 

dels primers quatre registres  ja redactats de l'inventari abans de la seva 

publicació. 

L'equip del projecte, liderat per l'Institut d'Estudis Penedesencs, va 

continuar organitzant un programa apretat d'activitats encetades l'any 

passat amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte al territori i sumar 

implicacions: sessions participatives amb les entitats penedesenques, 

presentacions del projecte i dels resultats d'elements concrets ja treballats, 

tallers, etc. El resultat va ser la participació activa en el projecte de vint 

entitats de tot el Penedès i part de l'Anoia, l'acabament del treball de camp de 48 fitxes 

d'elements i la publicació de 9 d'aquestes a la web Immaterial Penedès. També es va posar en 

marxa la difusió del projecte a través de les xarxes socials i s'està treballant en un pla 

d'aplicabilitat dels resultats.

Més info www.immaterialpenedes.cat

L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del 

Vallès 

Enguany s'ha dut a terme la segona fase d'aquest inventari, 

liderat per la Fundació Bosch i Cardellach. La direcció del 

projecte continua amb la cerca de recursos i del suport de les 

entitats i altres agents de les dos comarques vallesanes. 

Durant aquest any s'ha redactat el Pla de Participació, s'ha fet 

recerca de fonts i documentació -amb la localització de 766 

elements a tenir en compte per a la posterior tria que 

configurarà l'inventari-  i s'ha iniciat la creació de la web i del 

Pla de Difusió. També s'han assentat les bases metodològiques del projecte, amb el suport de la 

Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i de l'IRMU.
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L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca 

El 21 de maig d'enguany, una delegació de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de 

Catalunya va visitar Maó. Al matí es va fer la rebuda institucional a la seu del Consell Insular 

de Menorca i es va signar un conveni marc de col·laboració entre l'Institut Menorquí d'Estudis 

i l'Institut Ramon Muntaner, per tal de compartir la metodologia de l'Inventari del Patrimoni 

Cultural Immaterial de Catalunya amb l'Inventari de l'Illa de Menorca, que es va presentar en 

roda de premsa. 

La jornada va continuar durant el matí amb una sessió de treball dedicada a donar a conèixer 

el procés de posada en marxa de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de 

l'Ebre (IPCITE). En la sessió de la tarda, que va tenir lloc a la seu de l'Institut Menorquí 

d'Estudis, Marc Ballester i d'Íngrid Bertomeu, antropòlegs de l'IPCITE, van explicar la 

metodologia emprada en el gestor de continguts de l'IPCITE. Va tancar la jornada la 

conferència “L'Inventari del Patrimoni Cultural 

Immaterial de Catalunya: diferents realitats territorials i 

una mateixa metodologia”, a càrrec de 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 M. Carme Jiménez, directora de l'Institut 

Ramon Muntaner. 

1era Jornada d'Etnologia de les Comarques 

de Tarragona

Aquesta primera edició de la jornada ha tingut lloc a l'Arxiu Municipal de Reus el 16 de 

setembre, organitzada per l'ITA, Associació d'Antropologia, Carrutxa i la URV i ha estat el 

resultat d'una primera trobada d'antropòlegs i antropòlogues del Camp de Tarragona i les 

Terres de l'Ebre feta durant el 2016. Les intervencions del programa han contribuït a la posada 

en comú de les línies de recerca emergents, així com el debat sobre les problemàtiques, 

oportunitats i perspectives de futur de la recerca etnològica a la demarcació. L'apartat 

“L'etnologia i l'administració” el van presentar Rafael Folch i Elena Espuny, de la DGCPAC i 
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l'IRMU, respectivament.  

Jornada música i vida quotidiana a les Terres de Cruïlla

El dissabte 28 d'octubre s'ha celebrat a l'auditori del Centre Obrer de la Sénia la jornada 

Música i vida quotidiana a les Terres de Cruïlla, en el marc del V Festival Músiques en Terres 

de Cruïlla. En aquesta jornada, organitzada cada any per 

l'IRMU en col·laboració amb el Centre d'Estudis Seniencs, 

s'escull un concepte o disciplina que funciona com a binomi 

amb la música i enguany s'ha escollit la vida quotidiana. 

Gianni Ginesi, doctor en Musicologia i professor de 

l'ESMUC, ha obert la jornada amb la xerrada  marc “Sons, 

pràctiques musicals i espais en l'entorn quotidià”.

La “Roda d'experiències” ha inclòs quatre xerrades amb 

demostració musical: l'Amadeu Corbera i Eulàlia Febrer 

han presentat ”El buen obrero trabaja sin cantar”, sobre el 

cant tradicional dels obrers menorquins a les fabriques de sabates; Beatriu Herrero ha parlat de 

la relació entre música i gastronomia a Mallorca; Arturo Gaya i Sergi Trenzano han presentat 

“Xalar, treballar i pregar. El cançoner popular de les Terres de l'Ebre” i finalment Marc 

Ballester ha exposat “Apunts sobre les identitats sonores ebrenques; pervivències, 

transformacions i reinterpretacions”. A la tarda, ha completat la jornada una acció teatral de 

carrer amb escenes sobre la vida quotidiana tradicional a càrrec del Grup Teatral Planer, el 

Grup de Dansa de Santa Bàrbara, la Banda Jove de l'Agrupació Musical Senienca i la coral 

d'alumnes de l'Escola de Música de la Sénia.

La informació tan de la jornada com del festival complet es pot consultar a 
https://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com 

Projecte de salvaguarda dels forns d'oli de ginebre de Riba-Roja d'Ebre

Aquest projecte s'emmarca dins de la línia d'assessorament a centres d'estudis amb projectes 

Foto 8.  ??
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Actuació del Grup Teatral Planer.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner. 



de salvaguarda i/o museïtzació de béns patrimonials que 

l'IRMU té en funcionament des del 2006 i que compta amb una 

dotzena d'expedients. 

El 2016 els Amics de Riba-roja es van posar en contacte 

amb l'IRMU per demanar suport a un projecte de salvaguarda 

d'una vintena de forns de pedra seca ubicats al terme de la 

població, actualment en desús i on fa dècades s'elaborava oli 

de ginebre a partir de la destil·lació en sec. Es tracta d'un 

conjunt excepcional a Catalunya i possiblement a la resta de 

l'Estat i la primera acció ha estat conèixer els forns sobre el 

terreny, juntament amb tècnics de la DGCPAC, i impulsar una 

recerca històricoetnològica, a partir de la important informació ja recopilada per part dels 

membres de Riba-roja. Durant aquest any, la historiadora Judit Vidal i l'antropòloga Marina 

Orobitg han dut a terme la recerca que s'ha presentat parcialment en una comunicació a la XV 

Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre, que ha estat dotada amb un ajut de concurrència 

pública de l'IRMU i s'han anat mantenint reunions amb l'agrupació per tal de veure la viabilitat 

de la creació, en un futur, d'una àrea interpretativa. 

El projecte el Llibre de la Vida

Després d'uns anys en contacte i col·laboració entre l'IRMU i l'associació Fons Casteller de 

Terrassa i el seu projecte El Llibre de la Vida, a través dels tallers “Records de tota una vida”, 

per diferents poblacions de Catalunya, enguany la recentment creada associació El llibre de la 

vida ens ha comunicat el seu interès en crear una Coordinadora de la Memòria Oral. A tal 

efecte, des de l'IRMU se'ls ha facilitat el contacte amb entitats de Catalunya que treballen 

eminentment en projectes de recull de memòria oral, per tal de poder tenir un coneixement 

mutu i establir possibles complicitats.

1er Congrés de la Jota als territoris de parla catalana

El darrer trimestre d'enguany han començat els preparatius per a celebrar el 1er Congrés de la 
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1er Congrés de la Jota als territoris de parla catalana

El darrer trimestre d'enguany han començat els preparatius per a celebrar el 1er Congrés de la 

Jota als territoris de parla catalana de cara a la tardor del 2018. L'IRMU serà coorganitzador, 

juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 

Falset, on es celebrarà el congrés.

El portal del patrimoni etnològic de catalunya

Des de la DGCPAAC s'estan ultimant els preparatius per començar la publicació, a la web 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dels materials de l'Inventari del 

Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), concretament de part de les bases de dades. Donat 

que bona part d'aquestes recerques s'han dut a terme a partir de les convocatòries d'ajuts a la 

recerca i la divulgació de patrimoni etnològic de l'IRMU, des de l'Institut s'està contactant amb 

les entitats responsables d'aquests treballs per tal de facilitar els permisos de publicació a la 

xarxa. 

Convenis amb suport econòmic i logístic7.3.

L'Institut Ramon Muntaner rep una part important dels seus recursos a través de convenis 
institucionals amb diferents administracions, principalment de la Generalitat de Catalunya, 
però també de les diputacions de Girona i Tarragona. A part d'aquest convenis també comptem 
amb aportacions de tipus privat. 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 el 2017, 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. 

La Fundació privada Mútua Catalana ha aportat recursos per a la celebració del Recercat a 

Reus i per poder donar continuïtat a la convocatòria de subvencions per publicacions 

periòdiques que convoca anualment l'Institut Ramon Muntaner. Gràcies a l'Obra Social de la 

Caixa, el 2017 s'ha pogut tancar la primera fase del projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural 

Immaterial de les Terres de l'Ebre, s'ha donat continuïtat a la Beca Terra d'Ateneus i s'ha pogut 

celebrar una nova edició del Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs.
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7.4. Col laboració amb les universitats

La primavera de 2017 van tenir lloc  diferents reunions amb representants de la Xarxa Vives 

d'Universitats, entre ells Ignasi Casadesús secretari executiu de la Xarxa Vives d'Universitats, 

per tal concretar el pla de treball per a elaborar un informe sobre la vinculació del personal 

docent i investigador (PDI's) de les universitats de la Xarxa amb els centres i instituts d'estudis 

locals  i comarcals. L'objectiu és que tota l'activitat dels PDI's tant de recerca com de gestió que 

realitzen vinculada a centres d'estudis també pugui tenir un reconeixement en el seu 

currículum acadèmic. 

Actualment, les Universitats han incorporat en la seva missió la transferència de 

coneixement i la vinculació amb el seu entorn més immediat, el que s'ha denominat tercera 

missió de la Universitat. Per tant, en aquests moments té tot el sentit fer evident i posar en valor 

la tasca del seu personal en entitats que treballen per la cultura i la recerca en el territori.

En tot el procés s'ha comptat amb l'assessorament de Narcís Figueras, professor de la UOC i 

membre del patronat de l'Institut Ramon Muntaner, i de Mercè Gisbert, professora de la 

Universitat Rovira i Virgili i membre del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

(CONCA).

Es va concretar l'elaboració d'una enquesta adreçada als PDI's per poder valorar 

quantitativament aquesta vinculació. L'estiu de 2017 es va realitzar l'enquesta. Des de l'IRMU, 

Ariadna Jiménez del programa Fem ocupació del SOC, i Pineda Vaquer van ser les 

responsables de realitzar la recollida de dades. Després de la recollida de dades l'objectiu és 

generar un informe que les mostri i les relacioni. Així mateix cal que inclogui propostes perquè 

les universitats puguin tenir en compte determinades accions perquè tinguin un reconeixement 

dins el currículum del professorat. Totes aquestes tasques es van realitzar sota la coordinació 

de la direcció de l'Institut.
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Peu foto: L'exposició 
“Construint el territori. 
Arquitectura tradicional i 
paisatge a Catalunya”, a 
Cervera. Fotografia: Museu 
Comarcal de Cervera.
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Actes del II Simposi Internacional de la Mediterrània

El 28 de maig de 2017 es va presentar a Reus, en el marc del II Simposi Internacional 

Focs a la Mediterrània, la publicació Focs a la Mediterrània, que recull les aportacions 

a la primera edició d'aquest simposi, que es va dur a terme a Vic els dies 27 i 28 de maig 

de 2016.

Aquest volum, editat per Flama del Canigó i Editorial Afers amb la col·laboració 

de l'Institut Ramon Muntaner, el Departament de Cultura i l'Obra Social “la Caixa”, 

vol ser un testimoni de la importància del foc com a element festiu i com a 

significació profunda de la cultura catalana i de totes les cultures del Mediterrani. 

Cal destacar la variabilitat de manifestacions que presenta el foc, com també la gran vitalitat 

i popularitat de costums que hi ha al voltant seu i la seva funció com a cohesionador i símbol de 

pau, llengua, cultura i festa. Un poble que celebra amb foc els solsticis és un poble acollidor, 

amb arrels, que estima la terra i té esperança en el futur.

En aquestes actes, editades per Xavier Roviró, trobareu els continguts de la ponència marc 

del simposi, amb el títol “El foc ritual a la Mediterrània”, de Josep Fornés, i també la resta de 

ponències i comunicacions, a càrrec d'autors com Manuel Delgado, Judit Gamundi, Salvador 

Palomar i Miqui Giménez, entre d'altres, agrupats en els tres àmbits del simposi: Àmbit 1: Focs i 

fogueres de Sant Joan; Àmbit 2: Falles, haros i brandons; Àmbit 3: Flama del Canigó.

Publicació de la II Beca Terra d’Ateneus

El 6 d'abril de 2017, el Museu de Badalona va acollir la presentació del llibre 

Associacionisme educatiu i cultural. L'Ateneu Obrer i el Círcol Catòlic de Badalona 

(1879-1936), una anàlisi del moviment ateneista a Badalona, realitzat per l'historiador 

Jordi Albaladejo. L'acte va anar a càrrec de Salvador Casals, president de la Federació 

d'Ateneus de Catalunya, i del mateix autor.

Aquesta publicació conjunta de l'Editorial Afers és el resultat d'una recerca feta 

per l'autor com a guanyador de la II Beca de Recerca Històrica “Terra d'Ateneus”, 

convocada per l'IRMU i la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC) amb el suport de 

la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals i el patrocini de 

l'Obra Social de la Caixa. 

El llibre d'Albaladejo és el segon volum de la col·lecció de recerca història “Terra 

d'Ateneus”, promoguda per l'IRMU i la FAC per a difondre les obres guanyadores de la seva 

beca. Aquest llibre dona llum a l'empenta de l'Ateneu Obrer i el Círcol Catòlic de Badalona, des 
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de la seva formació el darrer quart del segle XIX fins a la Guerra Civil. La rellevància social, 

cultural i formativa d'ambdues entitats supera el marc local i permet eixamplar el coneixement 

general català, gràcies a la seva configuració com a sociabilitats formals amb uns determinats 

processos culturals i educatius adreçats als associats i oberts a la població. El llibre estudia com 

aquestes entitats basteixen una oferta escolar, com interpreten la realitat en què viuen a través de 

la premsa pròpia i com estructuren l'esbarjo i les activitats culturals i esportives que promouen. La 

recerca també contribueix a recuperar la memòria històrica del dinamisme de la societat civil 

badalonina i per extensió catalana, en una ciutat eminentment industrial i sotmesa a intensos i 

accelerats canvis econòmics, demogràfics, polítics i sindicals abans de la tragèdia civil i 

l'ensulsiada de 1939. Sobretot fa difusió de l'exemple cívic que suposa la vitalitat de la cultura 

popular urbana per tal de posar en pràctica una resposta original que suplís les mancances de 

l'Estat en l'àmbit instructiu, el foment de la cultura i de la millora de la qualitat de vida.
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Despeses per capítols Executat 2017 

Resultat econòmic de l’any 20179.

Total despeses: 794.829,23

Ingressos 2017: 790.451,16 Resultat negatiu 2017: 4.378,076

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

259.246,39

Subvencions per a activitats

206.743,92

Despeses de personal 326.651,93

Despeses financeres

0,00

Inversions

186,99

izquierda - par

Capítol I.

Capítol II.

Capítol III.

Capítol IV.

Capítol V.

Ingressos 2017: 790.451,16
Resultat negatiu: - 4.378,07 € (A compte de 
romanents d'anys anteriors)

 (A compte de romanents d'anys anteriors)

Capítol I. Despeses de personal326.651,93 €

Capítol II. Despeses de funcionament, de projectes adreçats als centres i 
d'organització d'activitats                                                                                     
259.246,39 €

Capítol III. Despeses financeres0,00

Capítol IV. Subvencions per a activitats                                                                                    
206.743,92 €

Capítol VI. Inversions2.186,99 €

TOTAL   794.829,23 € 
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Activitat dels centres d'estudis 2017

Com en els anys anteriors, el número de centres d'estudis presents al portal de l'IRMU ha seguit augmentat aquest 

any 2017, arribant a la xifra de 335 entitats registrades. Si comparem aquestes dades amb les primeres de què 

disposem, que són de l'any 2009, veiem que en nou anys el nombre de centres d'estudis s'ha vist incrementat en més de 

100 entitats, de 233 a 335 en aquest lapse de temps, dades que suposen un augment del 43,78%.

L'augment del 2017 en el nombre d'entitats registrades s'ha dut a terme gràcies a què enguany s'han donat d'alta fins 

a tretze centres d'estudis, set més que l'any passat, tal i com s'indica a la Taula 1. D'aquests, cal destacar que sis 

(l'Associació Arrelaires, l'Institut d'Estudis Guardamarencs, l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud, el Centre 

d'Estudis de l'Horta Nord, l'Institut d'Estudis Territorials El Caroig i el CEIC Alfons el Vell) es troben al País Valencià, 

gràcies a la millora de relacions amb els centres d'estudis d'aquest àmbit territorial a partir de l'adhesió de la Federació 

d'Institut d'Estudis Comarcal del País Valencià (FIECOV) a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

Malauradament, cal indicar que també ha augmentat el número 

de centres d'estudis que s'han donat de baixa del nostre registre, 

degut a la inactivitat d'aquestes entitats. D'aquesta manera, aquest 

2017 s'han deixat de registrar un total de quatre entitats: Fent 

Història, el Centre d'Estudis del Lluçanès, el Patronat Francesc 

Eiximenis i el Centre d'Estudis Centellencs. 

Així doncs, si analitzem la procedència dels centres i instituts 

d'estudis locals i comarcals registrats per l'Institut Ramon 

Muntaner, veiem, tal i com s'indica als gràfics 1 i 2, que el de 

Barcelona segueix sent l'àmbit territorial on es localitzen el major 

nombre d'entitats, 115, número que suposa un 34,33% del total de 

centres registrats. Els àmbits de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb 

Taula 1: Centres d'estudis donats d'alta a la base de dades d'entitats de l'Institut Ramon Muntaner el 2017

Centres d'estudis presents al portal de l'Institut Ramon Muntaner

+ de 1.000. Històries de Sant Climent de Llobregat

Arxiu d'Història de Castellar del Vallès

Associació Poble Vell de Corbera

Centre d'Estudis Locals de Sant Vicenç dels Horts

Institut d'Estudis Guardamarencs

Associació Arrelaires

Cercle Històric Miquel Biada

Taller d'Història de la Barceloneta

Associació BioMas

Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud

Centre d'Estudis de l'Horta Nord

Institut d'Estudis Territorials El Caroig

CEIC Alfons el Vell

Font: elaboració pròpia
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Nou cercador de centres d'estudis a la pàgina d'inici de la web de l'IRMU: . http://www.irmu.cat

Font: elaboració pròpia

44 centres d'estudis i un 13,13% cadascun, són els següents en 

nombre de centres d'estudis registrats, seguits per la 

demarcació de Lleida, amb 32 centres d'estudis, que suposen 

un 9,55% de la totalitat, i el País Valencià que, amb un total de 

31 centres passa del 7,95% al 9,25% del total. També estan 

empatats els àmbits de Girona i el Penedès, amb 25 entitats i un 

7,46% cadascun, mentre que les Balears, amb 7 entitats, la 

Franja, amb 6, la Catalunya del Nord, amb 4 i Andorra i 

l'Alguer, amb una cadascun, tanquen la distribució de centres i 

instituts d'estudis per àmbits territorials.

Aquest any 2017, l'Institut Ramon Muntaner ha recollit un número total de 3.786 

activitats realitzades per 201 centres d'estudis, és a dir, un 60% del total de centres 

d'estudis registrats, quatre punts menys que l'any passat, ha donat notícia d'haver dut a 

terme alguna activitat durant aquest any, amb una mitjana de 19 activitats per entitat, quan 

el 2016 la mitjana havia estat de 15 activitats. Aquestes dades indiquen que, mentre que ha 

baixat el número i el percentatge de centres que ens han fet arribar les seves activitats, els 

que ho han fet han augmentat notablement l'activitat en comparació amb els anys anteriors. 

D'altra banda, si analitzem les dades d'activitats de centres d'estudis que s'han anat recollint 

des de l'any 2013, en què se'n van recopilar un total de 2.400, enguany es manté la tendència 

a l'alça que s'ha anat mostrant cada any, excepte el 2015, en què es va 

produir una lleugera disminució del 3,94% en l'activitat registrada, tal i 

com es mostra al gràfic 3. Així doncs, el mateix gràfic mostra que aquest 

increment respecte l'activitat del 2016 ha estat del 19,77%, més de cinc 

punts més que l'any passat, en què l'augment respecte l'activitat del 2015 

va ser del 14,58%. 

D'altra banda, si analitzem en quins mesos i en quins trimestres es 

realitzen més activitats, les gràfiques 4 i 5 ens mostren la comparativa 

mensual i trimestral respectivament, visualitzant la tendència dels centres 

d'estudis a realitzar les seves activitats en el decurs del segon i el quart 

trimestre, essent el tercer el de menys activitat, coincidint amb 

els mesos d'estiu. No obstant això, també cal destacar que, 

aquest 2017, tot i mantenir  aquesta mateixa inclinació, s'ha 

començat a diluir la diferència en l'activitat els mesos d'estiu, 

degut principalment a què alguns centres d'estudis, com el 

Taller d'Història de Gràcia o el Centre d'Estudis Locals 

d'Alaior, han ampliat notablement les visites guiades que 

organitzen els mesos de juliol i agost, de cara a  ampliar el 

target d'usuaris als turistes que visiten les poblacions on estan 

ubicats. Per últim, cal indicar que la Setmana Santa també 

marca l'activitat dels centres d'estudis, que disminueix durant 

l'abril de 2014, 2015 i 2017 i durant el març de 2016, quan les 

vacances de Setmana Santa coincideixen en aquests mesos. 

Activitats dels centres d'estudis

Cartell del 6è. Congrés d'Estudis de la Marina Alta,
cedit per l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina
Alta, i sortida a Xert, cedida per les entitats de
Terres de Cruïlla

Ruta literària “Paraules a peu” per Tàrbena.

Imatge cedida pel Centre d'Estudis Repoblació Mallorquina
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* L'interval d'aquestes dades és dels anys 2014-2017 
perquè no se'n tenen de 2013

Pel que fa a l'assistència de públic, aquest 2017 l'Institut 

Ramon Muntaner ha recollit les dades de 2.487 activitats, 

donades per 79 centres d'estudis, amb un total de 118.587 

assistents. Si projectem aquestes dades pel total de 3.786 

activitats que s'han dut a terme, ens dona un total de 180.526 

assistents a totes les activitats dels centres d'estudis 

realitzades durant aquest any 2017, cosa que suposa un 

augment del 7,21% respecte de l'any passat. A l'hora de 

comparar aquestes dades amb les dels tres anys anteriors, 

veiem que, amb l'augment d'activitats registrades aquest any 

2017, també n'ha incrementat l'assistència, fet que ha 

comportat el trencament de la tendència a la baixa que veiem 

amb les dades de 2015 i 2016. No obstant això, aquest 

increment ve donat per l'augment del total d'activitat que, tal i 

com s'ha indicat anteriorment, és d'un 19,77% més respecte 

l'any passat, i no pas perquè les activitats tinguin més 

assistents, ja que la mitjana d'assistents per activitat segueix 

disminuint. D'aquesta manera, mentre que l'any 2014 la mitjana d'assistents era de 67, l'any 2015 va baixar a 64; el 

2016, a 53 i el 2017, encara més, a 47 assistents. D'aquesta manera, veiem que es manté la tendència a què els centres 

d'estudis organitzin activitats de més petit format, tendència clarament relacionada amb el canvi en la tipologia de 

les activitats programades pels centres d'estudis que, tal i com es pot veure en el gràfic 9, cada vegada organitzen més 

visites guiades i itineraris, que tenen menys assistència 

mitjana de públic, en lloc d'altres activitats més 

concorregudes, com conferències, presentacions o jornades.

Si volem analitzar els àmbits territorials on els centres 

d'estudis han dut a terme les seves activitats, veiem al gràfic 7 

que són als del Principat on se segueixen realitzant la major 

part de les activitats dels centres d'estudis, com en els anys 

anteriors. D'aquesta manera, els centres d'estudis han dut a 

terme 3.306 activitats al Principat, dades que suposen un 

87,32% del total, mentre que la resta, 480 (un 12,68%) s'han 

realitzat a la resta de territoris de parla catalana. Aquestes 

dades suposen un augment en el registre d'activitats dels altres 

territoris de parla catalana, que l'any passat era un 9,83% del 

total,. Així doncs, aquesta distribució de l'activitat segueix sent 

bastant paral·lela a la localització dels centres d'estudis, un 

85,07% dels quals es troben al Principat i la resta, un 14,93%, 

als altres territoris de parla catalana.

Pel que fa a l'evolució del nombre d'activitats realitzades 

pels centres d'estudis respecte a les que es van dur a terme els 

dos anys anteriors, veiem al gràfic 8 que l'àmbit territorial de 

Barcelona continua amb una progressió continuada de la seva 

activitat, amb 1.307 activitats, que suposen un augment del 

7,31% respecte l'any anterior. No obstant això, han estat els 

àmbits territorials del Penedès i de les Balears els que han 

*
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Convocatòries de premis, beques i concursos dels centres d'estudis
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incrementat més la seva activitat, amb un augment de més del 

100% en ambdós casos, gràcies sobretot a les noves visites 

guiades a diferents espais patrimonials d'Alaior (Menorca) i al 

castell de Gelida (l'Alt Penedès) que s'han organitzat per part 

del Centre d'Estudis Locals d'Alaior i dels Amics del Castell de 

Gelida, respectivament. Els àmbits territorials d'Andorra, les 

Terres de l'Ebre, Lleida i la Franja també han incrementat 

notablement la seva activitat, amb augments respectius del 

70,58%, el 41,67%, el 28,52% i el 20%. Aquest augment ha 

estat força més modest en el cas de les comarques de 

Tarragona, que ha estat de l'1,65%. D'altra banda, els àmbits  

territorials de la Catalunya del Nord, el País Valencià i Girona 

han vist com decreixien les seves activitats de centres d'estudis, 

amb un decrement del 54,55%, el 13,17% i el 13,10% 

respectivament. Per últim, cal destacar que, per segon any 

consecutiu, enguany tampoc no s'hi ha realitzat cap activitat 

dels centres d'estudis a l'Alguer.

En referència a la tipologia d'aquestes activitats, els gràfics 

9 i 10 ens mostren que, un any més, són els itineraris i les visites 

guiades les activitats que els centres d'estudis han programat 

més durant aquest 2017, amb un total de 1248 sortides que 

suposen el 32,96% del total. En aquest sentit, tal i com es pot 

veure en el gràfic 10, aquests quatre últims anys s'ha produït un 

augment exponencial d'aquest tipus d'activitats en el total de 

les que es duen a terme pels centres d'estudis, en especial 

respecte a l'any anterior, en què aquest increment és d'un 

49,46%. Després de les visites guiades, les presentacions i 

inauguracions (649) i les conferències (629) són les dues 

tipologies d'activitat més representades, corresponent a un 

17.14% i a un 16,16% del total d'activitats, respectivament. Menció a banda és el cas dels cursos, que, com els 

itineraris i les visites guiades, també ha vist augmentada la seva representativitat, amb un augment del 41,41% 

respecte de l'any passat. La resta d'activitats es reparteixen entre projeccions de cinema i audiovisuals, jornades i/o 

congressos, concerts, debats i taules rodones, teatre i espectacles literaris, clubs de lectura, trobades i altres activitats.

L'any 2017, un total de 45 centres d'estudis ha obert 69 convocatòries de premis, beques i concursos, amb una 

dotació total de 144.760€

Amb aquestes convocatòries, els centres d'estudis, ja sigui en solitari o bé en col·laboració amb altres institucions 

com ajuntaments o consells comarcals, donen un important impuls a la recerca local, també a l'hora de fomentar 

aquesta recerca entre la gent jove, amb un total de 20 premis a treballs de recerca de batxillerat, quatre més que 

l'any passat. 

Si comparem aquestes dades amb les recollides els anys anteriors, tal i com es pot veure als gràfics 11, 12 i 13, 
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veiem que les xifres han revertit la lleugera tendència a la baixa que s'havia anat produint els darrers tres anys. Aquest 

augment ens el trobem tant en el número de convocatòries, amb un 46,81% més, amb novetats com el I Premi Verdaguer 

de recerca, convocat per la Fundació Jacint Verdaguer i que es preveu que sigui triennal, o la Beca de Fotografia Pere 

Català i Pic, de l'Institut d'Estudis Vallencs, com en les dotacions d'aquestes convocatòries, que s'han vist incrementades 

en un 34,35%, de la mateixa manera que el número de centres d'estudis convocants, que també ha augmentat en un 50%.

 

Pel que fa als àmbits territorials en els quals es convoquen aquests premis i beques de recerca local i comarcal, els 

gràfics 14 i 15 ens mostren que és al de Barcelona on es duen a terme 24 de les 69 convocatòries d'aquest 2017, un 

34,78% del total i un 41,18% més que a l'any 2016. Aquest augment també es dona en el segon àmbit territorial en què 

els centres d'estudis emplacen aquestes convocatòries, que és el cas de Tarragona, amb 12 convocatòries, un 17,39% del 

total i un 71,47% més respecte l'any passat. La resta de convocatòries es troben en els altres àmbits territorials, excepte 

els del Penedès, la Catalunya del Nord i l'Alguer, que no han convocat cap premi i/o beca de recerca d'aquest tipus.

Font: elaboració pròpia * L'interval d'aquestes dades és dels anys 2014-2017 perquè no se'n tenen de 2013
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L'any 2017 s'han dut a terme 236 exposicions, 187 de les quals de producció pròpia, realitzades per 78 centres 

d'estudis i exposades en 85 poblacions.

Si comparem aquestes dades amb les dels anys anteriors, tal i com es pot veure en el gràfic 16, veiem que el 

nombre d'exposicions realitzades pels centres d'estudis entre 2013 i 2017 segueix augmentant lleugerament, a 

excepció de l'any 2014, en què hi va haver un petit decreixement. D'aquesta manera, en aquests quatre anys hi ha 

hagut un augment final del 20,41% en el nombre de mostres dutes a terme per centres i instituts d'estudis locals i 

comarcals (del 9,76% respecte a l'any passat).

Pel què fa als àmbits territorials on podem trobar aquestes 

exposicions, la gràfica 17 mostra que, per primera vegada, les 

comarques de Tarragona i les de Barcelona empaten a l'hora 

d'hostatjar-les, amb 80 exposicions, un 33,90% del total, 

cadascun, gràcies a l'augment del 14,28% experimentat per 

l'àmbit territorial de Barcelona. També ens trobem amb la 

demarcació del País Valencià, les Terres de l'Ebre i Lleida, que 

segueixen amb la tendència a augmentar la presència 

d'exposicions de centres d'estudis, amb uns increments del 

75%, 55,56% i 19,35%, respectivament. La resta d'àmbits 

territorials (Girona, amb 4 exposicions; el Penedès, amb 7; les 

Balears, amb 5 i la Franja i la Catalunya del Nord, amb 1 

cadascun, completen aquesta gràfica en la qual ni Andorra ni 

l'Alguer no hi surten representades aquest 2017, per segon 

any consecutiu.

Els centres d'estudis amb més activitat expositiva aquest 

any han estat l'Institut d'Estudis Vallencs, amb un total de 30 

exposicions; el Centre de Lectura de Reus, amb 23; l'Institut 

d'Estudis Ilerdencs, amb 21 mostres i, finalment, el Patronat 

d'Estudis Osonencs, amb 10 exposicions més. Aquestes 

entitats tenen en comú que les seves seus disposen de sales 

preparades per mostrar-hi exposicions 

d'una manera regular, convertint-se 

d'aquesta manera en importants espais 

expositius del territori.

Per últim, també cal destacar que 

algunes d'aquestes exposicions tenen 

un caràcter itinerant, amb l'objectiu de 

què es puguin visitar en més d'una 

població, com és el cas de la mostra “Lingüistes pel carrer”, de Lo CeL, que ha itinerat per 

diferents poblacions de les Terres de l'Ebre i el País Valencià, com Tortosa, Rossell i Vinaròs; 

l'exposició “La Comuna del Camp: 400 anys en contra del poder senyorial”, del Centre 

d'Estudis Selvatans, que s'ha pogut veure a la Selva del Camp, Reus, Mont-roig del Camp i 

Riudoms; o la III Roda d'Art, amb pintures de Núria Rion i realitzada per diferents centres 

d'estudis del Camp de Tarragona, que amb el títol de “Retornar” ha voltat per Riudoms, Valls, 

la Canonja, Alcover, Vila-rodona, Altafulla i Tarragona.

Exposicions del centres d’estudis
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Font: elaboració pròpia

Durant l'any 2017 106 centres d'estudis han editat un total de 268 publicacions, dades que suposen, tal i com 

s'indica a la gràfica 14, un augment del 15,72% respecte les de l'any passat, mantenint així la tendència a l'alça 

començada el 2016 després del decrement de l'11,73% en comparació a les del 2014. 

Si mirem la gràfica 20, que mostra les comparatives dels 

anys 2013 al 2017 en referència als àmbits territorials de dites 

publicacions, veiem, en primer lloc, que les comarques 

barcelonines segueixen sent, amb diferència, l'àmbit amb més 

producció editorial dels centres d'estudis, amb 98 

publicacions, un 36,57% del total. Pel que fa a l'evolució 

respecte els anys anteriors, totes les demarcacions territorials 

augmenten el número de publicacions editades pels centres 

d'estudis, en especial el País Valencià, que ha vist augmentat en 

un 73,34% el nombre de publicacions registrades, gràcies en 

part a la major comunicació entre l'Institut Ramon Muntaner i 

els instituts d'estudis comarcals agrupats en la FIECOV a 

partir de la inclusió d'aquesta federació a la CCEPC, tal i com 

hem argumentat anteriorment. Les úniques excepcions són 

l'àmbit territorial de Lleida, que mostra un decrement del 16%, 

i el de la Catalunya del Nord, que se segueix mantenint amb 2 

publicacions, com en els dos anys anteriors, mentre que 

tampoc s'ha registrat cap publicació d'un centre d'estudis a 

l'àmbit territorial de l'Alguer.

Pel que fa a la tipologia de les publicacions editades pels 

centres d'estudis aquest any 2017, també s'han vist 

incrementades en tots els supòsits, en especial en el cas de les 

monografies, que segueix l'increment exponencial iniciat l'any 

passat, en què es va més que doblar en nombre respecte el 

2015. D'aquesta manera, enguany l'augment no ha estat tan 

espectacular, però igualment ha estat notable, del 43,59%. En 

aquest increment hi té a veure la creació de noves col·leccions 

de monografies editades per centres d'estudis, com “Retrats”, 

del Centre d'Estudis de l'Hospitalet – CEL'H; Fulls de treball, 

de Carrutxa (Reus) i Quaderns Didàctics de la Fundació Bosch i Cardellach. En referència a les revistes, cal destacar-

ne la nova etapa d'una publicació periòdica: Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa, editada per l'entitat que 

porta el mateix nom. A canvi, el número de CD-DVD s'ha mantingut, mentre que el de miscel·lànies ha disminuït un 

27,78%.

Publicacions del centres d’estudis
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Com l'any passat, aquest 2017 també s'han recollit les dades de documentals i/o audiovisuals que han estat editats 

pels centres d'estudis o en els quals han col·laborat aquestes entitats.

Un dels objectius dels centres d'estudis ha estat, i segueix sent, la divulgació dels estudis locals al major nombre de 

població possible, per la qual cosa aquestes entitats opten cada vegada més per altres formats, a banda de les 

publicacions en paper o les activitats com les xerrades o els itineraris. D'aquesta manera, l'audiovisual, sovint en forma 

de documental, és un d'aquests formats en què els centres d'estudis cada vegada estan més interessats en utilitzar per 

millorar aquesta divulgació.

Aquest 2017 hem registrat un total de 5 documentals realitzats per sengles centres d'estudis, dos menys que l'any 

2016 i que es recullen en la taula 2:

D'aquesta manera, així com l'any passat la majoria d'aquests documentals es van dedicar a la memòria oral, fent 

especial referència als períodes de la guerra civil i de la postguerra, enguany la temàtica ha estat força més repartida i 

experimental, destacant l'audiovisual dedicat a les noves tècniques arqueològiques del Grup de Recerques de les 

Terres de Ponent i els microdocumentals dedicats al paisatge del Baix Llobregat en els quals els mateixos 

protagonistes han estat també qui els han enregistrat.

Pel que fa a la distribució, alguns d'aquests documentals, com el del Grup de Recerques de les Terres de Ponent o el 

de l'Associació Cultural La Cana s'han editat en DVD, mentre que una versió reduïda d'Orgull de Baix, memòria de 

paisatge s'ha pogut veure en obert pel Canal 33. A més, el de la Societat Andorrana de Ciències s'ha inclòs al programa 

de la 7a. Mostra de Cinema Etnogràfic.

Documentals dels centres d'estudis

Centre d'estudis

Societat Andorrana de Ciències

Comú de Particulars

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Associació Cultural La Cana

Títol del documental

Sergi Mas

Ceferí Rocafort i Samsó i la seva obra

Orgull de Baix, Memòria de paisatge

TAPHOS - model. Taphonomical and 
Antropological Project

Cantar i jugar

Taula 2: Documentals dels centres d'estudis 2016
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Les dades que s'han recollit en aquest informe dels centres d'estudis locals i comarcals de les terres de parla 

catalana durant l'any 2017 indiquen que la seva activitat, tot i la conjuntura econòmica i política poc favorable, no 

només es manté, sinó que evoluciona favorablement. Aquest increment es dona tant en el nombre de centres 

d'estudis registrats, que en nou anys s'ha vist augmentat en un 30%, arribant a un total de 335 centres d'estudis 

presents en la base de dades de l'Institut Ramon Muntaner, com en l'activitat que aquestes entitats duen a terme, 

segons les dades que un 60% d'aquests centres d'estudis ens han fet arribar.

De tota la informació recopilada, l'augment de les convocatòries de premis i beques de recerca registrades és la 

més significativa, tant pel nombre de convocatòries, amb un increment del 46,81%, com de la dotació econòmica de 

les mateixes, que augmenta en menor mesura, un 34,35%. Seguidament, l'organització d'activitats és el segon àmbit 

que també augmenta, amb un increment del 19,77% del nombre d'activitats i del 7,31% en el nombre d'assistents, 

dades que indiquen la continuïtat de la tendència dels últims quatre anys d'organitzar activitats de format més petit, 

com visites guiades i itineraris. Pel que fa a les publicacions, aquestes també han augmentat un 15,72% del total, de 

la mateixa manera que les exposicions, l'augment de les quals ha estat menor, d'un 9,76%. Així doncs, és només en 

els documentals i/o audiovisuals que han estat editats pels centres d'estudis o en els quals han col·laborat aquestes 

entitats, que han passat dels set que es van produir el 2016 als cinc d'enguany.

Pel que fa als àmbits territorials, segueix sent el de Barcelona el que, amb diferència, mostra més activitat de 

centres d'estudis, tant en l'organització d'activitats i convocatòries de premis i beques de recerca com de 

publicacions. Aquesta preeminència es correspon, òbviament, amb què són les comarques de Barcelona l'àmbit 

territorial on se situa el tant per cent més elevat de centres d'estudis, un 34,33% del total.  No obstant això, les 

comarques de Barcelona empaten amb les de Tarragona pel que fa a l'organització d'exposicions, mentre que en la 

realització de documentals i audiovisuals és el de Lleida, amb dos dels cinc documentals registrats, l'àmbit territorial 

més representat.

D'aquesta manera. amb aquestes dades tenim una radiografia quantitativa i també qualitativa de la important 

activitat dels centres d'estudis durant l'any 2017, no només amb l'objectiu de donar-li la visibilitat que es mereix com 

de conèixer quines són les tendències dintre d'aquesta activitat per tal d'establir-hi pautes d'actuació i de millora.

Conclusions




