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Editorial

Freqüentment s'ha atorgat a un lloc concret del món la centralitat en àmbits concrets de la 
cultura i del pensament. Allí, segons es proclama i s'admira, és on es couen les idees i des d'on es 
propaguen arreu del món. S'ha constatat, s'ha afirmat que aquestes centralitats, amb el temps, 
canvien de lloc, de país i de continent. Potser sí que en part és veritat tal afirmació, però sense 
negar aquests focus generadors i emissors, la nostra percepció, la nostra manera d'entendre la 
cultura i el saber, va per altres viaranys, perquè entenem que en cada persona, en cada col·lectiu 
humà, es concreta una centralitat que no pot ser menystinguda ni obviada. I és en la confluència 
d'aquestes centralitats com i on es conjuguen unes maneres d'aglutinar i projectar els sabers, les 
idees, el fet cultural i les relacions amb els espais físics on creix i es desenvolupa qualsevol forma 
de vida, la humana també. És on es generen formes culturals personalitzades i diverses en 
confluència encadenada amb les de l'entorn i és on s'assimilen, s'adapten i es transformen les idees 
i el pensament generats en altres espais. 

Els sabers  que es generen i es promouen des dels centres d'estudis provenen, en gran mesura, 
del coneixement i la confluència adquirida en els propis col·lectius humans concretats en uns 
territoris determinats. No són sabers purament hipotètics, que suren en uns espais teòricament 
sense territoris, com si les idees no tinguessin res a veure amb els paisatges físics i humans on es 
generen. Els nostres són sabers compromesos amb els propis àmbits de vida. Són sabers que 
interroguen, que proposen i que busquen confluències a partir dels epicentres on giren els 
compassos particulars. Multitud de cercles que s'encadenen i es sobreposen i que per la seva 
idiosincràsia necessiten estructures de visualització, de confluència, de suport i de reflexió 
comuna. En el cas de l'Institut Ramon Muntaner, és una necessitat corroborada amb èxit i eficàcia 
després de més d'una dècada i mitja de la seva creació i funcionament. 

Manllevant algunes de les breus definicions expressades en el clip del 15è. aniversari podríem 
afirmar que l'IRMU és una infraestructura de proximitat, necessària, eficaç i imprescindible, que 
amb perseverança manté un compromís amb el territori creant xarxa, establint col·laboracions 
amb voluntat de cooperació, generant cohesió, impulsant i liderant projectes i donant suport en els 
àmbits de la recerca local i del patrimoni. L'IRMU s'ha convertit en una potent estratègia cultural, 
local i global, que treballa amb rigor, compromís i perspectives de futur.

Cultura en majúscules i somni fet realitat que ha esdevingut pal de paller, en els països de 
llengua i cultura catalana, en les seves múltiples, diverses i riques variants. Una cultura, uns 
sabers que, amb la feina ben feta, generen estimació. La mata de jonc que ens fa forts, en el present 
i amb projecció de futur. 

Josep Santesmases i Ollé

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

Vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner
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El 2018 ha estat un any de canvis tant en el si del 
patronat com en relació amb l'estructura interna. En el cas 
el patronat es va produir el relleu de dues persones, una el 
mes de juny i l'altra el mes de desembre. El mes de juny, el 
Sr. Antoni Prats, representant de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC), va ser 
substituït pel Sr. Manel Pastor, secretari de la Federació 

d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià, també en representació de la CCEPC. 
El mes de desembre es produïa un altre canvi; en aquest cas la Sra. Núria Gil, nomenada 
per la Universitat Rovira i Virgili en representació de la Generalitat de Catalunya, va ser 
substituïda per la Sra. Misericòrdia Camps, vicerectora de relacions institucionals i 
compromís social de la mateixa URV. Es dona la benvinguda a les dues noves 
incorporacions i s'agraeixen els anys de dedicació al Sr. Antoni Prats i a la Sra. Núria Gil.

En el cas de l'estructura interna es van produir diferents canvis. Si fins a desembre de 
2018 M. Carme Jiménez assumia les funcions de direcció i gerència, a partir d'aquesta 
data es va produir un desdoblament de manera que la gerència la va assumir Mercè Roca, 
fins a aquells moments adjunta a la gerència. També es va produir la consolidació de la 
plaça d'administrativa de Sílvia Besó, que va començar gràcies a unes beques de 
pràctiques del Consell Comarcal del Priorat i que després de diferents contractacions 
temporals s'ha decidit que entri a formar part de l'estructura de capítol I de l'Institut 
Ramon Muntaner.

Per altra banda, s'ha continuat accedint a programes de pràctiques d'ocupació que han 
permès incorporar diferents persones de manera temporal tant en tasques administratives 
o vinculades a projectes. Volem agrair a tots ells, Hèctor Isidro, Ariadna Sentís, Francesc 

Fortuño, Ariadna Jiménez, 
Judith Hernández, Elena 
Parra i Sandra Ordoño, la 
feina realitzada i la seva 
implicació en els projectes 
de la Fundació.

Imatge del patronat de l'Institut Ramon 
Muntaner.                                         
Fotografia: Institut Ramon Muntaner.
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2. 14a. edició

Fira dels centres d'estudis del XIV Recercat.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner

Aquest 2018, el Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local, que enguany es 
va dur a terme els dies 13, 14 i 15 d'abril a la ciutat de Manresa, 
en qualitat de Capital de la Cultura Catalana, va arribar a la 
catorzena edició. La Jornada va oferir espais i activitats per tal 
d'assolir un doble objectiu: ser un punt de trobada entre els 
centres i instituts d'estudis locals i comarcals dels territoris 
de parla catalana, alhora que un aparador de la tasca 
d'aquestes entitats obert a tota la ciutadania.

Com cada any, el centre neuràlgic del Recercat va ser la fira de centres 
d'estudi, que es va ubicar en una carpa a la plaça de Sant Domènec, on es 
van trobar les novetats editorials de la recerca local i comarcal del 
conjunt dels territoris de parla catalana. Més de tres-cents títols que 
tant els inscrits al Recercat com tota la població de Manresa van poder 
consultar i comprar durant els tres dies que va estar oberta la fira dels 
centres d'estudis. 

A la carpa, a més, també s'hi va poder veure l'exposició de projectes de 
centres d'estudis, en què es van mostrar quaranta-set dels projectes més destacats dels 
centres i instituts d'estudis locals i comarcals participants, dedicats a temàtiques tan variades com 
el patrimoni immaterial de les cases de la Barceloneta, la toponímia del Matarranya, els forns d'oli de 
ginebre de Riba-roja d'Ebre o les Trobades Culturals Pirinenques, entre d'altres.

Aquesta mostra, però, no va ser l'única que es va poder visitar durant el Recercat. En espais com ara 
la Plana de l'Om, la Casa Lluvià o la Biblioteca del Casino de Manresa també s'hi van poder veure les 
exposicions “Patrimoni oblidat, memòria literària”, de la CCEPC i l'Institut Ramon Muntaner; “125è 
Aniversari del tram ferroviari Móra la Nova – Faió, 1892 – 2017”, produïda per l'Associació Cultural 

Lo Llaüt d'Ascó, el Museu del 
Ferrocarril de Móra la Nova i els 
ajuntaments de Móra la Nova, 
Garcia, Vinebre, Ascó, Flix, Riba-
roja i Faió, i “Lingüistes pel carrer”, 
realitzada pel Centre d'Estudis 
Lingüístics i Literaris de les 
Comarques Centrals dels Països 
Catalans (Lo Cel).

Pel que fa a les activitats que es 
van dur a terme en el marc d'aquest 
Recercat 2018, no hi va faltar la 
tradicional taula “Patrimoni a 
debat: reflexions des de la societat 
civil”, conduïda per les Comissions 
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Cíviques del Patrimoni del Baix Llobregat i les Terres de l'Ebre, que aquest cop portava per títol “El 
patrimoni industrial, estudiar-lo, posar-lo en valor i estimar-lo”. Aquesta taula rodona tenia com a 

objectiu mostrar les diferents iniciatives d'estudi 
dedicades al Patrimoni industrial que s'estan 
portant a terme des de fa anys, però sobretot en 
les iniciatives que s'estan tirant endavant per 
posar-lo en valor i transmetre aquesta impor-
tància al conjunt de la societat. Hi van participar: 
Josep Padró, en representació de la Comissió 
Cívica del patrimoni del Baix Llobregat; Ferran 
Torta, en representació de la Comissió Cívica del 
Patrimoni de les Terres de l'Ebre i Jaume 
Perarnau, director del Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya. Va moderar la taula 
Jaume Serra, vicepresident del Centre d'Estudis 
del Bages.

Les presentacions de projectes també van 
tenir el seu lloc a la catorzena edició del 
Recercat, amb el Mosaic d'experiències, en què 

es va donar a conèixer la Fira Mediterrània de Manresa, a càrrec de David Ibáñez, director artístic de la 
Fira, i també el Mosaic Recercat, en què es van presentar els següents projectes de centres d'estudis: 
“Els forns d'oli de ginebre de Riba-roja d'Ebre”, projecte del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i 
d'Amics de Riba-roja, a càrrec de Judit Vidal; “Descobrir el patrimoni immaterial de les cases de la 
Barceloneta”, projecte del Taller d'Història de la Barceloneta, a càrrec de María Jesús Vidal i Isabel 
Centeno, i “Dones Amunt. II Fase”, projecte del Centre d'Estudis del Bages, a càrrec d'Alicia P. 
Navalon. L'any Aureli Capmany també va tenir un lloc en aquest Mosaic Recercat, amb una 
presentació de tots els actes, a càrrec de la seva comissària, Montserrat Garrich, i del projecte “Les 
visites d'Aureli Capmany a Manresa i la seva relació amb les entitats culturals manresanes”, a càrrec de 
Glòria Ballús.

En aquesta edició del Recercat els audiovisuals també han tingut un pes important, amb la 
presentació de dos documentals en què es treballa la memòria com a recurs històric i social: “Orgull de 
baix, Memòria de paisatge”, produït per El Pati amb la col·laboració del Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat, i “Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-
1959)”, produït per l'Associació Memòria i Història de Manresa. L'acte, conduït per Pineda Vaquer, de 
l'Institut Ramon Muntaner, es va cloure amb una taula de debat amb Isabel Fernández, directora del 
primer documental, Conxita Sánchez, presidenta del CECBLL, i Joaquim Aloy, de l' l'Associació 
Memòria i Història de Manresa.

Un any més, l'espai Recerxic va acostar la recerca local als més menuts. En aquesta edició, la carpa 
del Recercat va ser l'escenari de jocs d'habilitats, construïts en fusta, en què els més petits van poder 
demostrar la seva punteria, jocs d'equilibri i també el KAPLA, un joc de construcció on s'utilitzen 
1.500 peces rectangulars per crear des d'estructures senzilles fins a d'altres ben complexes.

Exposició de projectes de centres d'estudis a la fira del
Recercat. Fotografia: Institut Ramon Muntaner.
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Per últim, diumenge es va tancar la jornada amb 
dues visites guiades: “La Manresa industrial i 
contemporània al Museu de la Tècnica de Manresa”, a 
càrrec del Centre d'Estudis del Bages i del Museu de la 
Tècnica de Manresa, en què els membres dels centres 
d'estudis van poder visitar el monumental edifici dels 
Dipòsits Vells que acull el Museu de la Tècnica de 
Manresa, amb sengles exposicions permanents (una 
sobre la gran obra de la séquia des d'una perspectiva 
històrica i centrada especialment en els seus efectes 
per al creixement de la producció agrícola i de 
l'urbanisme des de l'edat mitjana i una altra sobre la 
cinteria, que explica la importància d'aquesta indústria 
a la ciutat, que és el gran referent del sector al mercat 
espanyol. I “Espai Manresa 1522. La ciutat d'Ignasi”, 
a càrrec de Manresa Turisme), que ofereix una visió de 
conjunt de la ciutat que va conèixer Ignasi de Loiola 
durant la seva estada de quasi un any a la capital del 
Bages on, segons la tradició, va iniciar l'escriptura dels 
Exercicis Espirituals. 

Durant la jornada també es va dur a terme, a l'Espai 
Plana de l'Om, l'acte de lliurament de la catorzena 
edició dels Premis Recercat, que volen reconèixer la 
tasca feta arreu dels territoris de parla catalana per part 
dels centres d'estudi o per persones que hi estiguin 
vinculades. L'acte va ser presentat per Tàtels Pérez i va 
comptar amb l'actuació de Pili Cugat (intèrpret de La 
Jueva de Tortosa), acompanyada de Carlos Lupprian a 
la guitarra, amb cants de noces dels jueus catalans i 
cançons del seu espectacle de música i poesia Jocs 
d'aigua.

En aquesta edició, els Premis Recercat van 
guardonar, en la modalitat d'entitat, a la Fundació 
Bosch i Cardellach i, en el premi a la persona, a Xavier 
Sitges i Molins. En tots dos casos s'ha volgut 
reconèixer la llarga trajectòria de recerca, investigació 
i difusió del patrimoni de les comarques de la 
Catalunya Central que han portat a cap els dos 
guardonats.

La Fundació Bosch i Cardellach, amb seu a 
Sabadell, va ser constituïda l'any 1942, i té com a 

David Ibáñez presentant la Fira de la Música 
Mediterrània a Manresa durant el Mosaic d'experiències. 

Fotografia: Institut Ramon Muntaner

Inauguració de la catorzena edició del Recercat.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner

Carpa de la fira del Recercat a la 
plaça de Sant Domènec de Manresa.

Fotografia: Institut Ramon Muntaner

2018
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principal objectiu promoure els estudis locals i 
comarcals i ser lloc de trobada, de reflexió i de 
debat dels estudiosos locals i de la ciutadania. 
Per tal de dinamitzar i potenciar l'intercanvi de 
coneixements i d'experiències entre els membres 
de l'entitat i el conjunt de la ciutadania 
sabadellenca i vallesana organitza al llarg de 
l'any un seguit d'activitats ben diverses que van 
des de les conferències als seminaris, passant 
pels debats i els cursos. Convoca, juntament amb 
altres organismes, premis de recerca com ara el 
Premi Montserrat Miró i Marimon i Fem + 
matemàtiques a Sabadell i la Beca d'Història 
Local Miquel Carreras. També hi publica 
documents inèdits de caràcter local i comarcal 
d'interès pels estudiosos.

Per la seva part, Xavier Sitges i Molins, nascut 
a Sallent l'any 1921, és advocat i historiador. Va 
estudiar dret a Barcelona i es va establir a 
Manresa el 1946. Políticament i socialment 
sempre ha estat una persona compromesa amb 
els ideals de catalanisme, democràcia, llibertat i 
justícia social. Des de la seva tasca com a 
advocat, durant el franquisme i la transició, va 
assessorar i defensar represaliats pel franquisme, 
així mateix va ser un lluitador actiu i va 
contribuir a la democratització de la vida política 
de la ciutat. Culturalment, és un apassionat i un 
gran divulgador de l'art i de la història del Bages, 

sobretot del patrimoni medieval i barroc. Sitges és l'historiador en actiu de més edat de la comarca. Ha 
escrit més d'un centenar d'articles a moltes de les capçaleres culturals de la comarca i també porta 
publicats onze llibres i opuscles sobre el patrimoni de la zona. La seva llarga trajectòria cívica i 
professional  ja el va fer mereixedor l'any 1986 del Premi Bages de Cultura, convocat per Òmnium 
Cultural.

Lliurament del XIV Premi Recercat a la Fundació 
Bosch i Cardellach. Fotografia: Institut Ramon Muntaner

Lliurament del XIV Premi Recercat a Xavier Sitges. 
Fotografia: Institut Ramon Muntaner
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Portal i eines de difusió

Aquest 2018 s'ha continuat amb els canvis en l'estructura de la web de l'Institut Ramon Muntaner 
que es van iniciar l'any 2016. D'aquesta manera, s'ha reorganitzat els apartats de transparència i de 
projectes de l'IRMU per tal de racionalitzar-ne els continguts. Dintre del primer apartat, a més, també 
s'ha creat un nou subapartat dedicat a la inclusió de l'IRMU al Registre Grups d'Interès de Catalunya. 
També cal dir que, com cada any, s'ha seguit afegint-hi notícies, publicacions i activitats dels centres 
d'estudis locals i comarcals, amb un total de 345 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). 

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

El portal RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un 
repositori del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i de la 
Biblioteca de Catalunya en el qual s'hi poden consultar en accés 
obert els articles a text complet de revistes científiques, culturals i 
erudites catalanes amb la finalitat d'augmentar-ne la seva visibilitat i 
consulta i difondre la producció científica i acadèmica que es 
publica a revistes catalanes. Aquest repositori té l'objectiu 
d'impulsar l'edició electrònica de revistes catalanes, ser la interfície 
que permeti la consulta conjunta de totes les revistes i facilitar els 
instruments per a la seva preservació. 

www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

RACO



12.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Des de la creació de RACO l'any 2006, l'Institut Ramon Muntaner hi col·labora penjant-hi 
les revistes dels centres d'estudis de parla catalana. Aquest 2018, a més d'actualitzar els 
continguts de les revistes ja presents a RACO amb sumaris i textos complets:  

■ Aguaits, de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta: sumari del núm. 37-38 i text 
complet del núm. 36.

■ L'Aiguadolç, de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta: sumari del núm. 46 i text 
complet del núm. 45.

■ Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès: sumari del núm. 2015-2016.

■ Aplec de treballs, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà: sumari i text complet del 
núm. 35 i sumari del núm. 36.

■ Annals del PEHOC: text complet del núm. 27, sumari i text complet del núm. 28 i sumari 
del núm. 29.

■ Beceroles, de Lo CEL: sumari i text complet del núm. VII. 

■ Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs: sumari i text complet dels núm. 120, 121 i 122 i 
sumari del núm. 123.

■ Cabdells, de l'Associació Cultural Centelles i Riusech: sumari i text complet del núm. 15.

■ Del Penedès, de l'Institut d'Estudis Penedesencs: text complet del núm. 32.

■ Dovella, del Centre d'Estudis del Bages: sumari dels núm. 120, 121 i 122 i text complet 
dels núm. 119, 120 i 121.

■ Eivissa, de l'Institut d'Estudis Eivissencs: text complet dels núm. 60 i 61 i sumari dels 
núm. 62 i 63. 

■ L'Erol, de l'Àmbit de Recerques del Berguedà: sumari dels núm. 135, 136 i 137, sumari i 
text complet dels núm. 133 i 134 i text complet del núm. 132.

■ Estudis Altafullencs, del Centre d'Estudis d'Altafulla: text complet del núm. 40 i sumari 
del núm. 41.

■ Estudis del Baix Empordà, de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà: sumaris dels núm. 36 
i 37 i text complet dels núm. 33 i 34. 

■ Finestrelles, del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias: text complet del núm. 16 i sumari del 
núm. 17.

■ Fonts, del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell: sumaris dels núm. 65, 70, 71, 72, 
73, 74, 75 i 76 i textos complets dels núm. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68. 

■ Lo Floc, del Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar: sumari dels núm. 220, 221, 
222, 223,224 i 225 i text complet dels núm. 216, 217 i 218.

■ Fulls, del Museu Arxiu Santa Maria – Centre d'Estudis Local de Mataró: sumari dels 
núm. 118, 119, 120 i 121 i 122 i text complet dels núm. 110, 111, 112, 113, 114 i 115.
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■ Ibix, del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès: text complet del núm. 8 i sumari del núm. 9.

■ Mascançà, del Centre d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell “Mascançà”: sumari i text complet 
dels núm. 7 i 8 i sumari del núm. 9.

■ Mirmanda, de l'Associació Mirmanda: sumari del núm. 10/11 i text complet del núm. 8.

■ Miscel·lània del CERE: sumari del núm. 27 i text complet del núm. 26.

■ Miscellanea Aqualatensia: text complet dels núm. 16 i 17.

■ Paratge, de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i 
Nobiliària: sumari i resum del núm.  30.

■ Plecs d'Història Local: sumari i text complet dels núm. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170.

■ Podall, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà: sumari i text complet del núm. 6-7.

■ Quaderns de la Selva, del Centre d'Estudis Selvatans: text complet del núm. 26.

■ Quaderns d'Estudi, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet: sumari i text complet del núm. 30, sumari 
del núm. 31 i text complet del núm. 23.

■ Quaderns de Vilaniu, de l'Institut d'Estudis Vallencs: sumari dels núm. 70, 71, 72 i 73 i text complet 
dels núm. 65, 66, 67 i 68.

■ Quaderns de El Pregoner de l'Urgell, de l'Associació d'Amics de la Plana d'Urgell: sumari i text 
complet del núm. 31. 

■ Recull, de l'Associació Cultural de la Baixa Segarra: sumari del núm. 14 i text complet del núm. 13. 

■ Recull de treballs, del Centre d'Estudis Sinibald de Mas: text complet del núm. 17 i sumari i text 
complet del núm. 18.

■ La Rella, de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó: sumari i text complet del núm. 30 i 
sumari del núm. 31. 

■ La Resclosa: text complet del núm. 21.

■ Sarrià, de l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa: sumari dels núm. 12 i 13 i text complet dels 
núm. 10 i 11.

■ Lo Senienc, del Centre d'Estudis Seniencs: text complet del núm. 12 i sumari del núm. 13.

■ Sessió d'Estudis Mataronins, del Museu Arxiu Santa Maria – Centre d'Estudis Locals de Mataró: 
sumari dels núm. XXXIII, XXXIV i XXXV i text complet dels núm. XXX i XXXI.

■ Shikar, del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià: text complet del núm. 4.  

■ Singladures, del Centre d'Estudis Vilassarencs: el text complet del núm. 34. 

■ Síntesi, dels Amics de Besalú i el seu Comtat: sumari i text complet del núm. 4. 

■ El Sot de l'Aubó, del Centre d'Estudis Canetencs: sumari i text complet dels núm. 59, 60,61, 62, 63, 
64 i 65.

2018
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■ Terme, del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa: sumari del núm. 32 i text complet del núm. 31. 

■ Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, de l'Arxiu Comarcal del Maresme, 
l'Institut Ramon Muntaner i la CCEPC: sumari i text complet del núm. XI.  

■ Urtx, del Museu Comarcal de l'Urgell - Tàrrega: text complet del núm. 30. 

 

També hem incorporat set noves revistes al repositori:   

■ Historia et documenta, de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp. 

■ Butlletí Arqueològic, de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 

■ Butlletí del Centre d'Estudis Selvatans (la Selva del Camp). 

■ Estudis de Constantí, de l'Arxiu Municipal de Constantí i el Centre d'Estudis de Constantí. 

■ Plaça Vella, de l'Arxiu d'Història de Castellar del Vallès. 

■ Trobades Culturals Pirinenques, de la Societat Andorrana de Ciències.

■ Lligall, de l'Associació d'Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya. 

 

D'aquesta manera, aquest 2018 s'ha arribat a la xifra de 70 revistes de centres d'estudis presents a 
RACO introduïdes per l'Institut Ramon Muntaner. Com a curiositat, destacar que la nostra revista 
número 70, Lligall,  ha coincidit amb la revista 500 del repositori; per tant, podem dir que les revistes 
dels centres d'estudis incorporades des de l'IRMU a RACO equivalen a un 14% de les revistes totals que 
el conformen.

Pel que fa a les estadístiques, podem dir que el número total de consultes a les revistes  aixoplugades 
sota el paraigües de l'IRMU aquest any és de: 691.505. A continuació es pot veure el quadre amb les 
consultes a cadascuna de les revistes: 

Aguaits           8.399

L'Aiguadolç         11.544  

Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès         16.243  

Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca         14.233  

Aplec de treballs         16.638  

Beceroles           5.640  

Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense         11.143

Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs         19.713

Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta           9.449

Butlletí del Centre d'Estudis Selvatans               707

Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech           4.198

Campsentelles           3.348

CEP               754

Del Penedès           8.722 

Dovella         23.255

Eivissa         23.372

          53.109 L'Erol: revista cultural del Berguedà

Espai Despuig           1.166

L'Espai: revista de recerca i divulgació           2.573

Estudis altafullencs         11.539

Estudis de Constantí           1.532

Estudis del Baix Empordà         14.837

Finestrelles         11.432

Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell         15.194

Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria         20.896

                587Historia et documenta

Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Artístic de la Segarra           1.267

Lo Floc         19.529

Lligall           3.381

Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell           5.831

Materials del Baix Llobregat         10.728

Mirmanda: revista de cultura           4.006

Miscel·lània cerverina           7.347

            4.296 Miscel·lània d'estudis santjustencs

Miscel·lània del Centre d'Estudis Comarcal de la Ribera d'Ebre         12.173

Miscel·lània penedesenca         21.038

Miscellanea Aqualatensia           9.388

Monografies del CEV               133

Notes         23.710

L'Ordit: l'anuari del CREM 1.846

Paratge         16.155

Plaça Vella           1.439

Plecs d'història local         10.469

Podall           8.698

Quaderns d'estudi         12.428

Quaderns de Capafonts Quaderns de El Pregoner d'Urgell -            4.591

Quaderns de la Selva         20.122

Quaderns de les Assemblees d'Estudis               221

Quaderns de Vilaniu         16.280

Querol. Revista Cultural de Cerdanya Raïls -            8.995

Reboll: butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà           5.772

Recerca           8.218

Recull (Associació Cultural Alt Gaià)               728

Recull (Associació Cultural Baixa Segarra)           2.818

Recull de treballs           6.408

La Rella         13.698

La Resclosa           6.320

Ripacurtia           2.288

Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú               728

Sarrià: Revista d'investigació i assaig de la Marina Baixa           5.757

Lo Senienc. Memòria, natura i llengua           5.875

Sessió d'Estudis Mataronins         25.957

Shikar           3.337

Singladures: Revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme           7.040

          15.242 El Sot de l'Aubó

Terme         17.194

Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme           4.094

Trobades Culturals Pirinenques               870

Urtx: revista cultural de l'Urgell         21.082

Lo ViOli           3.785

TOTAL CONSULTES      691.505   

Aguaits               8.399

L'Aiguadolç            11.544  

Annals del Centre d'Estudis      
Comarcals del Ripollès           16.243  

Annals del Patronat d'Estudis    
Històrics   d'Olot i Comarca          14.233  

Aplec de treballs            16.638  

Beceroles              5.640  

Butlletí Arqueològic. Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense          11.143

Butlletí del Centre d'Estudis    
Alcoverencs            19.713

Butlletí del Centre d'Estudis de la               

Terra Alta              9.449

Butlletí del Centre d'Estudis   
Selvatans                  707

Cabdells: revista d'investigació    
de l'Associació Cultural Centelles    
i Riusech               4.198

Campsentelles              3.348

CEP                   754

Del Penedès              8.722 

Dovella             23.255

Eivissa             23.372

L'Erol: revista cultural del Berguedà   53.109 

Espai Despuig              1.166
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L'Espai: revista de recerca i divulgació  2.573
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Estudis de Constantí             1.532

Estudis del Baix Empordà           14.837

Finestrelles            11.432
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Quaderns d'estudi            12.428
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Natural de la Conca de Barberà            5.772
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Baixa Segarra)              2.818

Recull de treballs             6.408

La Rella             13.698
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TOTAL CONSULTES        691.505   
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En finalitzar l'any, estem treballant en les revistes següents : 

■ Jornades de Treball. Grup de Recerques de les Terres de Ponent

■ Trobada d'Estudiosos de les Garrigues. Centre d'Estudis de les Garrigues

 

D'altra banda, les revistes que tenim aprovades pel comitè editorial de RACO pendents de penjar i 
publicar són: 

■ Assemblees d'Estudis. Amics de Besalú

■ Studium Medievale. Amics de Besalú

■ Estudis Baleàrics. Institut d'Estudis Baleàrics

■ Quaderns de Capafonts. Associació Cultural Picorandan

■ Querol: Revista Cultural de la Cerdanya. Grup de Recerca de Cerdanya

■ Oppidum. Centre d'Estudis Lacetans 

■ Memòria Anual. Centre d'Estudis d'Isona i Conca Dellà

Cada vegada hi ha més centres interessats en què la seva revista estigui penjada a RACO i, la nostra 
fita està en aconseguir que el major nombre de revistes dels centres d'estudis estiguin disponibles al 
repositori per a la seva consulta i major visibilitat.

Com sempre, poseu-vos en contacte amb nosaltres els que volguéssiu incorporar la vostra revista en 
aquest repositori, ja que porta un temps abans no l'aproven i ens podem posar a penjar-la. 
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4.
Servei d'assessorament a
revistes de centres d'estudis

2018

Des de la seva creació, l'Institut Ramon Muntaner ha apostat per millorar la difusió de les revistes 
dels centres d'estudis, per la qual cosa s'ha implicat en aquesta qüestió penjant a text complet aquestes 
publicacions a RACO i, des de l'any 2016, oferint-les un servei d'assesorament amb l'objectiu d'ajudar-
les a aplicar els criteris de qualitat editorial necessaris per entrar en registres d'avaluació com CARHUS 
Plus+. CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les 
Ciències Socials i Humanitats que es publiquen en l’àmbit local, nacional i internacional. Aquest 
projecte, desenvolupat per l'AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca, té la finalitat de 
contribuir a l'avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic català amb la màxima 
objectivitat. D'aquesta manera, es vol que les publicacions de recerca local i comarcal dels territoris de 
parla catalana tinguin el reconeixement acadèmic que es mereixen.

Aquest 2018 s'ha continuat amb aquest programa d'assessorament, que ha doblat el número de 
revistes de centres d'estudis analitzades, passant de tres a sis: 

■ Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca

■ Butlletí Arqueològic, de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense

■ Historia et Documenta, de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp

■ Paratge, de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i 
Nobiliària

■ REC, de l'Instituto de Estudios Comarcals Hoya de Buñol – Chiva

■ Shikar, del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià

Aquesta feina ja està donant resultats, ja que, en l'edició 2018 de CARHUS Plus+ que es va presentar 
de manera definitiva el passat 20 de març s'hi inclouen un total de 23 revistes editades pels centres 
d'estudis, incorporades a RACO a través de l'IRMU o que han rebut suport de l'IRMU. D'aquesta 
manera, en aquesta actualització de CARHUS+ s'han incorporat quatre revistes més de centres 
d'estudis, totes amb qualificació D (Podall, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà; L'Aiguadolç, 
de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta; Ponències, del Centre d'Estudis de Granollers i 
Dovella, del Centre d'Estudis del Bages).

D'aquesta manera, en els últims vuit anys s'ha duplicat la presència de revistes de centres d'estudis, 
passant de les onze capçaleres presents en l'edició de 2010 de CARHUS+ fins a les vint-i-dues actuals:

REVISTA                                      CENTRE D'ESTUDIS                                   QUALIFICACIÓ

L'Aiguadolç Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta D
Aguaits Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta D
Annals de l'Institut d'Estudis 
Empordanesos Institut d'Estudis Empordanesos D
Annals de l'Institut d'Estudis 
Gironins Institut d'Estudis Gironins C
Anuari de l'Agrupació 
Borrianenca de Cultura Agrupació Borrianenca de Cultura D
Aplec de Treballs Centre d'Estudis de la Conca de Barberà D
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Ausa Patronat d'Estudis Osonencs A
Beceroles Lo CEL D
Finestrelles  Centre d'Estudis Ignasi Iglésias D
Mascançà  Grup de Recerques del Pla d'Urgell "Mascançà" D
Modilianum  Associació Cultural Modilianum D
Mot so razo  Centre d'Estudis Trobadorescos C
Plecs d'Història Local  Institut Ramon Muntaner D
Podall  Centre d'Estudis de la Conca de Barberà D
Ponències Centre d'Estudis de Granollers D
Quaderns de l'Institut Català 
d'Antropologia Institut Català d'Antropologia A
Quaderns de la Selva Centre d'Estudis Selvatans C
Recerca Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre D
La Rella Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó D
La Resclosa Centre d'Estudis del Gaià D
Terme Centre d'Estudis Històrics de Terrassa D
Urtx Museu Comarcal de l'Urgell D

Pel que fa a la puntuació ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) de les revistes de centres 
d'estudis, aquest 2018 hi ha hagut canvis importants. 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). Enguany, aquest índex ha canviat de criteris a 
l'hora d'incloure-hi revistes, i només ha comptat amb aquelles que estan incloses en bases de dades 
internacionals, de manera que algunes revistes de centres d'estudis han quedat fora de l'ICDS, passant 
de les quaranta-vuit que hi havia l'any passat a les vint-i-sis que hi ha en l'actualitat. Cal dir, però, que 
aquesta contrarietat ha fet, d'altra banda, que hagi augmentat considerablement la mitjana de 
puntuació de les revistes incloses a l'ICDS, incrementant amb més d'un punt aquesta puntuació, que ha 
passat dels 2,594 punts del 2017 als 3,892 punts d'enguany.

Davant d'aquest canvi de criteri, des de l'Institut Ramon Muntaner creiem que cal seguir apostant per 
augmentar encara més la presència de les revistes d'estudis tant a MIAR com a CARHUS Plus+, per la 
qual cosa hem iniciat converses amb la Universitat de la Rioja per tal d'introduir al llarg de l'any que ve 
les revistes de centres d'estudis al seu repositori Dialnet, fet que assegurarà la inclusió d'aquestes 
publicacions a l'índex ICDS i, d'aquesta manera, augmentar les possibilitats que també s'incloguin més 
revistes al CARHUS Plus+.  
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5.
Projectes coorganitzats
o amb el suport de l'IRMU

5.1. Projectes

Calendari dels centres d’estudis

Enguany, l'Institut Ramon Muntaner ha tornat a editar el calendari dels 
centres d'estudis, en què s'hi inclouen les activitats organitzades per aquestes 
entitats que estan previstes per al 2019. Amb els anys, aquest calendari s'ha 
consolidat com una eina important per a les entitats, tant per a donar difusió a 
les seves activitats com per facilitar-ne la programació al llarg de l'any. Per a 
aquesta edició, s'han repetit les xifres d'activitats recollides l'any passat, unes 
quatre-centes, fet que corrobora aquesta consolidació.

En aquesta ocasió, el calendari està dedicat al 15è. Aniversari de l'Institut 
Ramon Muntaner. D'aquesta manera, el calendari s'il·lustra amb fotografies de 
les diferents activitats que ha dut a terme l'IRMU durant aquests quinze anys.

Plecs d'Història Local

Com cada any, l'Institut Ramon Muntaner ha editat quatre números més dels Plecs 
d'Història Local, suplement d'història local de la revista L'Avenç.

Aquest 2018, els dossiers i els responsables dels números corresponents han estat els 
següents:

Núm. 168 (febrer)�  Dona, consciència i repressió en època contemporània, 
coordinat per Victòria Almuni (Centre d'Estudis Seniencs). 

Núm. 169 (abril)�  Els ordes militars a Catalunya i València als segles 
medievals i moderns, coordinat Vicent Royo Pérez 
(Universitat Rovira i Virgili i Centre d'Estudis del 
Maestrat). 

Núm. 170 (juliol-agost)� Captius i esclaus en el món marítim català, coordinat per 
Enric Garcia Domingo (Museu Marítim de Barcelona).

Núm. 171 (novembre)� L'impuls i l'actualització del patrimoni cultural immaterial, 
coordinat per M. Carme Jiménez i Elena Espuny (Institut 
Ramon Muntaner).
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Projecte Diputats de la Mancomunitat

Dintre de les activitats organitzades amb motiu de la celebració del centenari de la constitució de la 

Mancomunitat de Catalunya, l'abril de 1914, es va signar un conveni entre l'Institut Ramon Muntaner i 

la CCEPC amb la Diputació de Barcelona per dur a terme el projecte “Els diputats de la Mancomunitat 

de Catalunya”. L'objectiu d'aquest projecte és la confecció d'un diccionari biogràfic dels diputats de la 

Mancomunitat per tal de donar a conèixer la trajectòria, ideologia, activitat política o associativa, 

actuacions i contribucions a l'obra d'aquesta institució catalana tan important per al progrés social, 

econòmic i nacional del nostre país.

L'any passat ja es van fer públics els resultats d'aquesta recerca a la web del projecte 
(www.diputatsmancomunitat.cat), en què ja es van poder consultar les fitxes biogràfiques de cada 
diputat de la Mancomunitat, i aquest 2018 s'ha continuat treballant per adequar els continguts d'aquesta 

web per tal de fer-ne una publicació, que properament editarà Afers.

Patrimoni oblidat, memòria literària

Aquest 2018 s'ha continuat amb la itinerància de l'exposició “Patrimoni oblidat, memòria literària”, 
inaugurada el 2016 i impulsada per l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana.

Aquesta mostra, coordinada per Josep Santesmases i comissariada per Narcís Capdevila, Mireia 
Munmany, Montse Caralt i Pineda Vaquer,  relaciona elements del patrimoni material tangible que es 
troben abandonats, en estat ruïnós o desapareguts amb textos literaris que n'han fet referència al llarg 

dels anys, vinculant territori i literatura. L'objectiu de la 
mostra, i de totes les activitats que s'han generat al voltant, 
és situar la literatura com a matèria de coneixement, de 
recerca i de divulgació en el dia a dia dels centres d'estudis, 
en aquest cas parlant del 'patrimoni oblidat', alhora que es 
remarca la importància d'aquesta literatura en la 
configuració de la cultura, del país o països, estimulant, 
també, la creació de noves obres literàries.

`Patrimoni oblidat, memòria literària' 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'. En total s'hi recullen seixanta elements de patrimoni 

L'exposició “Patrimoni oblidat, memòria literària”
a l'església vella de Corbera d'Ebre.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner.
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Projecte Pobles abandonats. Segles XIX-XXI"

Els territoris de parla catalana compten amb un elevat nombre de pobles abandonats i/o deshabitats, 
sobretot com a conseqüència de processos produïts en els segles XIX-XXI, sovint relacionats amb 
motius econòmics que han portat grans corrents migratoris d'anada i tornada des del segle XIX. En 
alguns casos, es fa evident a les zones pirinenques i succeeix el mateix cap a la Catalunya central i 
costanera, tenint en compte la incidència d'algunes ocupacions concretes. A tot plegat cal sumar el 
conflicte de la Guerra Civil Espanyola a partir del qual s'inicien dos o tres noves onades migratòries: els 
exiliats de la guerra (anys 1938 i 1939); els moviments deguts a la proximitat de la frontera i els efectes 
de les guerrilles (maquis) i la repressió franquista durant els anys 1940 i 1950; i ja una darrera onada 
durant els anys 1960, tot sovint relligada a raons econòmiques.

2018

'oblidat' d'arreu dels Països Catalans com ara de Barcelona, Xàtiva, Andorra, Ciutadella, Saidí, Girona, 
l'Alguer, l'Alguer, Tarragona, Aiguamúrcia, Vilaplana, Riudecanyes, Benissanet…, i els seus 
corresponents textos, de 56 autors, siguin clàssics, actuals o d'àmbit més local, com ara Eugeni d'Ors, 
Artur Bladé i Desumvila, Pere Gimferrer, Maria-Mercè Marçal... Tota la informació és fruit 
d'aportacions realitzades per membres de centres d'estudis i altres investigadors de la literatura. Les 
imatges procedeixen d'uns cinquanta arxius públics i particulars.

D'aquesta manera, la mostra s'ha pogut veure en un total de tretze municipis dels territoris de parla 
catalana:

· Llocnou de Sant Jeroni. Del 29 de novembre al 3 de desembre.
· Gandia. Del 15 al 28 de novembre.
· Pedreguer. Del 18 d'octubre al 3 de novembre.
· Morella. De l'1 al 15 d'octubre.
· Castellar del Vallès. De l'1 al 14 de setembre.
· Vinebre. De l'1 al 31 d'agost.
· Torrebesses. De l'1 al 31 de juliol.
· La Vall d'en Bas. Del 21 de maig al 17 de juny.
· Cerdanyola del Vallès. Del 18 d'abril al 20 de maig.
· Manresa. Del 10 al 15 d'abril.
· Lleida. Del 10 de març al 9 d'abril.
· Corbera d'Ebre. Del 9 de febrer al 9 de març.
· Argentona. Del 8 de gener al 8 de febrer.

D'aquesta itinerància en destaquem la gira pel País Valencià que es va dur a terme durant la tardor del 
2018 amb la col·laboració de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià (FIECOV).

Trobareu més informació del projecte i de l'exposició a www.patrimonioblidat.cat. 
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Els resultats d'aquests processos d'abandonament, però, han acabat d'aflorar aquest segle XXI i han 
portat a un desequilibri demogràfic als territoris de parla catalana amb importants conseqüències 
socials, econòmiques, ambientals i culturals. Per tot això, l'Institut Ramon Muntaner aquest 2018 ha 
impulsat un projecte interdisciplinari que vol establir sinergies entre la universitat, els centres d'estudis 
de recerca local i comarcal i d'altres institucions interessades en analitzar i explicar el territori i tot allò 
que l'afecta, el transforma i que en conseqüència té incidència en la vida de les persones i en l'entorn en 
què viuen.

A l'octubre de 2018 hi va haver la primera reunió dedicada a aquest projecte, en què es van traçar les 
primeres línies de conceptualització, l'àmbit territorial d'estudi, la metodologia, la definició de tasques 
i les aplicabilitats.

Comissions cíviques de patrimoni

Les comissions cíviques de patrimoni han continuat amb la seva activitat l'any 2018. 

En el cas de les Terres de l'Ebre destaquem els estudis realitzats entorn de diferents casos. S'ha 
realitzat el seguiment de la proposta de dictamen sobre l'estat de les edificacions del Balneari de Cardó 
(Benifallet, el Baix Ebre). També s'ha fet el seguiment de la proposta de declaració del riu Sénia com a 
Zona d'Interès Etnològic, així com a la proposta de dictamen sobre els argilers d'Anguera (Campredó, 
el Baix Ebre). 

Aquest 2018 també s'ha celebrat la II Jornada d'Intervenció en Patrimoni de les Terres de l'Ebre, que 
convoca la Comissió, a Tortosa, en el marc de la XV Trobada d'entitats i associacions culturals de les 
comarques de l'antiga diòcesi de Tortosa. Els membres de la comissió implicats en l'organització van 
ser Albert Curto, Elena Espuny, Victòria Almuni i Ferran Torta. La jornada es va centrar principalment 
en la conservació i gestió dels fons i col·leccions fotogràfiques. La jornada va ser molt ben valorada 
pels investigadors i entitats participants.

En el cas del Baix Llobregat, la seva activitat s'ha centrat en diferents elements. Pel que fa a la 
Colònia Sedó, des de la Comissió es va impulsar i crear una entitat específica de defensa de la Colònia, 
l'Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu Entorn, i es va continuar vetllant 
per la salvaguarda de la colònia. En el cas del Canal de la Infanta, es va realitzar un text de 
contextualització en relació amb unes restes noves trobades en unes obres al Casal de Joves de Sant 
Feliu de Llobregat. També ha participat en la diagnosi de la situació del Catàleg de Patrimoni de Sant 
Feliu de Llobregat.

Enguany les dues comissions també es van implicar en l'organització de la taula rodona “Patrimoni a 
debat” en el marc del Recercat celebrat a Manresa i centrada en el patrimoni industrial, amb el títol: “El 
patrimoni industrial: estudiar-lo, posar-lo en valor i estimar-lo”.
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Jornades Europees de Patrimoni 2018

El 2018 ha estat l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, 
una oportunitat única per celebrar la riquesa i diversitat del 
patrimoni europeu. La commemoració, aprovada pel 
Parlament Europeu i el Consell d'Europa el 17 de maig de 
2017, ha volgut sensibilitzar la societat sobre la història i els 
valors europeus, reforçar un sentiment d'identitat comú i 
posar en valor les possibilitats que ofereix el nostre 
patrimoni cultural per al desenvolupament de la societat.

El patrimoni cultural abasta recursos del passat en moltes 
formes i aspectes: monuments i jaciments, paisatges, festes 
i tradicions, coneixements transferits i expressions de la 
creativitat humana, així com col·leccions conservades i 
gestionades per museus, biblioteques i arxius. Un llegat del 
passat que ens permet mirar el nostre futur, amb un 
inqüestionable valor educatiu, un considerable potencial 
econòmic i una gran dimensió de cooperació internacional.

Un dels principals objectius de l'Any Europeu, doncs, és promoure la diversitat cultural, el diàleg 
intercultural i la cohesió social, objectiu compartit amb el de les Jornades Europees de Patrimoni que es 
duen a terme cada any. D'aquesta manera, durant el cap de setmana del 12, 13 i 14 d'octubre del 2018 es 
van celebrar a diversos municipis de Catalunya les Jornades Europees de Patrimoni, amb l'objectiu de 
donar a conèixer els diferents elements patrimonials de Catalunya.

Aquest és el sisè any en què l'Institut Ramon Muntaner col·labora en la coordinació de les Jornades, 
juntament amb l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, l'Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, d'aquestes jornades organitzades pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

En aquesta edició, un total de vint-i-tres centres d'estudis de Catalunya van realitzar activitats 
emmarcades en les Jornades Europees de Patrimoni:

■ Associació Cultural la Cana: Portes obertes al Castell Nou de Flix amb música.

■ Ateneu Popular de Calonge: Exposició “Història de la línia de la costa i la seva defensa, sota 
del Collet de Sant Antoni de Calonge”.

■ Fundació Josep Pla: Jornada de portes obertes a la Fundació Josep Pla a Palafrugell.

■ Centre d'Estudis Comarcals del Segrià: Ruta de la Memòria Històrica per Almatret.

■ Taller d'Història del Clot – Camp de l'Arpa: Itinerari per l'antiga Farinera Sant Jaume del 
Clot (Barcelona).

Visita guiada al Temple Romà i al Palau
dels Montcada de Vic durant les

Jornades Europees de Patrimoni 2018.
Fotografia: Patronat d'Estudis Osonencs.
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■ Centre d'Estudis del Bages: Visita guiada “Callús, un 
patrimoni amb història. De l'edat mitjana a la 
industrialització”.

■ Centre de Recerques del Pla d'Urgell “Mascançà”: 
Visita al patrimoni del Poal.

■ Museu Arxiu de Santa Maria – Mataró – Visita al 
campanar de Santa Maria de Mataró i a l'exposició "El 
Mataró de fa 100 anys. El fons fotogràfic Pineda del 
Museu Arxiu".

■ Centre d'Estudis Molletans: Ruta de les esglésies 
amagades: visita guiada a Santa Maria de Gallecs i 
taller obert de pintures rupestres a Mollet del Vallès.

■ Associació Terres del Gaià: Visita al molí medieval El 
Molinot de Querol, reconvertit en central elèctrica.

■  Cercle de Recerques i Estudis Mogoda: Ruta de les esglésies amagades: visita guiada a Santiga 
(Santa Perpètua de la Mogoda).

■ Institut d'Estudis Vallencs: Itinerari urbà pel patrimoni industrial de Valls.

■ Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant: Patrimoni enterrat: sortida cultural als jaciments 
arqueològics de l'Hospitalet de l'Infant.

■  Centre d'Estudis del Gaià: Visita guiada al columbari romà de Vila-rodona.

■  Arxiu d'Història de Castellar: Jornada sobre el patrimoni cultural de les Arenes (Castellar del 
Vallès).

■  Patronat d'Estudis Osonencs: Visita guiada al Temple Romà i al Palau dels Montcada de Vic.

■  Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial: 2es Xerrades Divulgatives sobre 
la Línia dels Directes (Móra la Nova).

■ Institut d'Estudis Penedesencs: Presentació a Vilanova i la Geltrú de les preactes de les XXVII 
Jornades d'Estudis Penedesencs: muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni.

■ Centre d'Estudis Mont-rogencs: Sortida nocturna a l'Ermita Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del 
Camp).

■  Grup d'Estudis Cubellencs: Diferents activitats a Cubelles.

■ Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris: Passejada per conèixer els aqüeductes de la Trinitat i 
presentació de llibre i visita a les instal·lacions de la Trinitat (Barcelona).

■  Centre d'Estudis de l'Hospitalet: Ruta Camí Reial de Carles III a l'Hospitalet de Llobregat.

■  Amics del Castell de Gelida: Visites guiades al castell de Gelida.

■  Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus: Els Tremulles i el retaule de Santes Creus.

Visita guiada a les instal·lacions de la Trinitat per
les Jornades Europees de Patrimoni 2018.
Fotografia: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris.
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Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre 

A l'espera d'acordar un conveni de col·laboració entre la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Cultural, el Museu de les Terres de l'Ebre i l'IRMU, per tal de concretar els 
criteris i funcions de l'Observatori del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre, aquest 
2018  s'ha continuat amb la tasca, encetada al juliol de l'any passat, de serveis bàsics de difusió de 
l'Inventari i atenció a les consultes ciutadanes.

S'han atès una desena de peticions de ciutadans, especialment sol·licituds de permís de reproducció 
d'imatges i fragments d'audiovisuals, d'aportacions al contingut de les fitxes dels elements o de 
consulta d'algun aspecte del treball de camp. També s'ha continuat amb la difusió dels elements de 
l'Inventari a través de les xarxes socials -Facebook i Twitter- de manera periòdica al llarg de l'any. S'han 
publicat materials divulgatius corresponents a vint-i-un elements de l'IPCITE, com és el cas dels 
dolços de Pasqua, les caramelles de Flix, les colles de gaiters, grallers i dolçainers, la plantada del pi a la 
Torre de l'Espanyol o l'entrada de la Cinta a la Catedral de Tortosa, entre altres.

Més informació: www.ipcite.cat. 

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

Aquest inventari, impulsat per l'Institut d'Estudis Penedesencs 
sota la direcció tècnica d'Àngels Travé, es troba en ple 
desplegament del treball de camp i d'elaboració de fitxes 
d'elements. En concret, a la web l'Immaterial Penedès s'han 
redactat, validat i publicat trenta-vuit fitxes d'elements i s'està fent 
el treball de camp de vint-i-dos elements més. S'ha realitzat una 
sessió participativa a la Llacuna (l'Anoia), en el marc de la XIV 
Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès. En aquesta 
sessió es va treballar de manera col·laborativa l'element de 
patrimoni immaterial “Aigua, estiueig i salut al Penedès”. 
L'antropòloga M. Teresa Hernández va completar la recerca i va 
elaborar la fitxa que es pot consultar a la categoria de “Salut, 
alimentació i gastronomia”, del web de l'Inventari del Penedès.

Més informació: www.immaterialpenedes.cat.

Jornada de presentació de continguts
de l'Inventari del Patrimoni Cultural

Immaterial del Penedès. 2018.
Fotografia: Institut d'Estudis

Penedesencs.

2018
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Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès 

Enguany s'ha dut a terme la tercera fase d'aquest inventari, liderat per la Fundació Bosch i Cardellach 
i sota la direcció tècnica de Josep Alavern. S'ha establert la metodologia de treball i l'equip 
d'antropòlegs ha començat amb el treball de camp. El resultat ha estat la configuració i publicació de les 
nou primeres fitxes d'elements: el pessebre monumental de Parets del Vallès, el joc del Quinto, els 
Pastorets de Sant Vicenç de la Creu Alta i la Joventut de la Faràndula de Sabadell, el conreu de la 
mongeta del ganxet, la passada de Sant Antoni Abat de Sabadell, les festes de Sant Sebastià de 
Matadepera –que inclou la plantada del pi-, la festa de Sant Antoni Abat de Caldes de Montbui, els Tres 

Tombs de Santa Perpètua de Mogoda i la festa del Pi de Maig de 
Sant Llorenç Savall. L'IRMU forma part de l'Òrgan Director i de 
l'Òrgan Científic Assessor del projecte, per la qual cosa participa 
en les reunions de seguiment i efectua informes de validació dels 
continguts de les fitxes d'elements inventariats.

Constitució i presentació oficial a la Casa 
Duran de Sabadell del projecte de l'Inventari
del Patrimoni Cultural Immaterial del
Penedès. Maig 2018.
Fotografia: Fundació Bosch i Cardellach.

Exposició “L'envelat: arquitectura singular i 
símbol de la festa major”

L'any passat es va inaugurar als Jardinets de Gràcia de 
Barcelona l'exposició “L'envelat: arquitectura singular i símbol 
de la festa major”, coorganitzada pel Departament de Cultura i 
l'Institut Ramon Muntaner amb motiu del Bicentenari de la Festa 
Major de Gràcia. La mostra vol analitzar el fenomen cultural dels 
envelats, que tingué una important rellevància a la societat 
catalana durant gairebé un segle i mig. Sorgits en el context dels 
canvis socials profunds de les primeres dècades del segle XIX, i 
com a conseqüència de la gran afecció que hi havia pel ball a la 
Barcelona de l'època, els envelats es varen expandir ràpidament 
per tot el territori català i es van convertir en un element 
imprescindible i emblemàtic de les festes majors.

Els anhels i objectius d'aquesta exposició són rescatar de 
l'oblit, reivindicar i posar en valor l'envelat com a bé patrimonial i 

Exposició “L'envelat: Arquitectura singular
i símbol de la festa major” al Museu Palau
Mercader de Cornellà de Llobregat.
Fotografia: CCEPC.
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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 amb els envelats i impulsar-ne la 
recuperació i recreació amb nous conceptes i formalitzacions.

L'Institut Ramon Muntaner va posar aquesta exposició a disposició dels centres d'estudis i d'altres 
entitats i institucions, per tal que itinerés durant tot aquest any per tota Catalunya. D'aquesta manera, 
s'ha pogut visitar als següents llocs:

■ Centre Cultural Can Rajoler de Parets del Vallès. Del 12 al 28 de gener.

■ Museu de Badalona. Del 8 de febrer a l'1 d'abril.

■ Espai Ateneu - Biblioteca Salvador Vives Casajuana de Sant Vicenç de Castellet. 
Del 25 de maig al 15 de juny.

■ Museu Palau Mercader de Cornellà de Llobregat. Del 24 de juny al 30 de setembre

■ Centre Cultural de les Preses. Del 20 d'octubre al 21 de desembre.

Projecte Espai i festa - Grups de recerca local de Barcelona

L'any passat, la Fundació Festa Major de Gràcia es va posar en contacte amb l'Institut Ramon 
Muntaner i la CCEPC per tal de col·laborar amb la commemoració del Bicentenari de la Festa Major de 
Gràcia. El resultat d'aquesta col·laboració és l'exposició “Espai i festa. La transformació festiva de 
l'espai urbà a les viles i barris de Barcelona”, en què els diferents grups de recerca local han treballat 
sobre el tema de l'engalanament  dels carrers i la transformació de l'espai urbà amb motiu de la festa al 
conjunt  de la ciutat. L'objectiu és que tota aquesta documentació es mostri en una exposició que 
ofereixi una extensa panoràmica del que és i ha estat històricament, a les viles i als barris de la ciutat de 
Barcelona, el costum de guarnir les places i els carrers en motiu de festa. Amb un contingut 
eminentment visual, s'hi exposaran una selecció d'imatges de guarnits festius provinents dels fons 
fotogràfics dels Grups de Recerca Local de la ciutat i de diversos 
fons privats, de la xarxa d'arxius de districte i de l'Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona.

Aquest 2018 s'ha continuat amb la tasca de recopilació i 
sistematització de la informació aportada des dels grups de 
recerca de Barcelona, sota la coordinació de l'Eva Garcia, i també 
en la maquetació de l'exposició, que està previst que s'inauguri 
durant el primer trimestre de 2019. 
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V Jornada Institut Ramon Muntaner. cultura i recerca en el territori

Els dies 29 i 30 de juny de 2018 es va celebrar a Móra la Nova la V Jornada 
Institut Ramon Muntaner. Cultura i recerca en el territori, que va marcar l'inici 
de la celebració dels 15 anys de constitució de l'Institut Ramon Muntaner.

El tret de sortida de la jornada es va donar el divendres 29 de juny, amb la 
inauguració de les exposicions “Arqueologia i patrimoni industrial a 
les comarques de Tarragona”, de l'Institut d'Estudis Vallencs, i “L'any 
de la gelada”, del grup de centres d'estudis Terres de Cruïlla, que es 
van poder visitar entre el 29 de juny i el 22 de juliol al vestíbul de la 
Biblioteca Municipal de Móra la Nova. A més de les exposicions, el 
mateix dia també es van presentar les publicacions que hi estan 
vinculades i el projecte Arbres en peu de vida, de Graëllsia. Grup 
d'Estudis i Comunicació Ambiental i la plataforma Salvem lo 
Montsià. A la nit, es va representar l'espectacle literari Com mos 
tornem. Recital xaró de poesies d'abans (dites com abans), amb la 

inefable perruquera rapsoda Isabel Castro de la companyia Bubulina teatre, al 
Casal Municipal de Móra la Nova. El cost de l'entrada va anar a favor dels Amics 
de la Gent Gran de Móra la Nova.

El cos de la jornada, amb una cinquantena d'assistents, es va desenvolupar el dissabte 30 de juny, 
iniciant-se amb una representació a càrrec del grup de teatre local L'Estació. Posteriorment, M. Carme 
Jiménez, directora de l'IRMU, va fer un parlament dedicat als 15 anys de la institució, per després 
donar pas a una presentació del Cens de Fotografia de Catalunya, a càrrec d'Enric Cobo, cap del Servei 

de Coordinació General d'Arxius. La jornada va continuar amb dues 
taules de presentació de projectes de centres d'estudis, dedicades a les 
diferents perspectives d'aproximació al patrimoni i a la recerca i la 
divulgació en l'àmbit de les humanitats. Per últim, també es va 
presentar el treball resultant de la V Beca Joan Veny, convocada per 
l'Institut Ramon Muntaner: “La llengua escapçada”, a càrrec d'Esteve 
Valls, autor de l'estudi, i de la Sra. Ester Franquesa, directora general 
de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, que també es va encarregar, juntament amb Josep 
Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana i vicepresident segon de l'IRMU, de la cloenda de 
l'acte. La jornada es va tancar amb un dinar de germanor.

Inauguració de l'exposició “L'any
de la gelada”, a càrrec de
Victòria Almuni.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner

Moment de la taula rodona
“La recerca i la  divulgació en l'àmbit
de les humanitats”, inclosa en la
V Jornada Institut Ramon Muntaner. 
Fotografia: Sirga Comunicació. 

5.2. Activitats
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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.

D'aquesta manera, aquest 2018 s'han dut a terme fins a onze trobades de centres d'estudis locals i 
comarcals:

XIV Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès

El 10 de març es va dur a terme a la Llacuna la primera de les trobades 
de centres d'estudis d'aquest 2018. Organitzada per l'Institut d'Estudis 
Penedesencs i els centres d'estudis del Penedès, en aquesta ocasió 
portava per títol “Aigua, estiueigs i salut al Penedès” i tenia com a 
objectiu ajudar a conèixer i difondre aquest patrimoni penedesenc i 
també per realitzar, d'una forma participativa, la fitxa del mateix títol 
que s'està elaborant des de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial 
del Penedès.

D'aquesta manera, a més de la presentació de projectes per part de 
l'Institut Ramon Muntaner i la CCEPC, també es va presentar aquest 
inventari i l'inici de recerca de la fitxa sobre l'aigua, els estiueigs i la 
salut al Penedès. Al voltant d'aquest tema, doncs, es van compartir fins a vuit comunicacions al voltant 
d'aquest tema a les poblacions penedesenques de la Llacuna, Sant Quintí de Mediona, Gelida, 
Comarruga, Sitges, Sant Martí Sarroca, Sante Pere de Riudebitlles i Lavit. La trobada es va tancar amb 
una visita guiada a la Llacuna.

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

Organitzada pels centres d'estudis del Maresme, l'Arxiu Comarcal 
del Maresme, l'Ajuntament de Dosrius, l'Institut Ramon Muntaner i la 
CCEPC, la trobada, sota el títol d'“Aigua! Recurs vital, social, cultural i 
econòmic al Maresme”, es va dur a terme  a Dosrius el 5 de maig.

A la trobada s'hi van presentar un total de vint-i set comunicacions, a 
més de la ponència marc, que tractaven sobre l'aigua des de diferents 
perspectives (històrica, social, econòmica, antropològica) i vinculada a 

Assistents a la XIV Trobada de Centres
d'Estudis i de Recerca del Penedès.

Fotografia: Institut d'Estudis
Penedesencs

XII Trobada d'Entitats de Recerca
Local i Comarcal del Maresme.

Fotografia: Museu Arxiu de Cabrils.
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diferents moments històrics del Maresme. La suma de totes aquestes aportacions converteix la 
publicació d'aquestes trobades, que es presentarà el 2019, en una obra de referència per a la gestió de 
l'aigua a la comarca.

La publicació de les actes d'aquesta trobada està prevista per a l'any que ve.

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

El 26 de maig de 2018 es va a terme a la Vall d'en Bas aquesta 
trobada, organitzada pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, 
la Diputació de Girona, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, Can Trona, 
l'Institut Ramon Muntaner i la CCEPC. S'hi van presentar els projectes 
de l'Institut Ramon Muntaner i la CCEPC, els treballs guanyadors de les 
beques Francesc Eiximenis 2018, les activitats dels centres d'estudis i 
del projecte de recerca “La cultura de l'aigua a la Vall d'en Bas”. La 
trobada es va complementar amb la presentació de l'exposició 
“Patrimoni oblidat, memòria literària” i amb sengles visites guiades al 
molí del Mas Perer i a Sant Privat d'en Bas.

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

Isona i Conca Dellà va ser la seu d'aquesta onzena trobada, 
organitzada per la CCEPC, l'Institut Ramon Muntaner i el Centre 
d'Estudis d'Isona i Conca Dellà. Realitzada el 16 de juny, l'activitat va 
consistir en la presentació d'activitats de la CCEPC i de l'Institut Ramon 
Muntaner, prestant especial atenció a l'inventari de danses vives; la 

xerrada “30 anys de projectes i il·lusions”, a càrrec del Centre d'Estudis d'Isona i Conca Dellà, i la 
presentació de projectes de centres d'estudis. 

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

El 30 de juny es va dur a terme a Breda l'onzena edició d'aquesta 
trobada, organitzada pel Centre d'Estudis Selvatans, el Consell 
Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Breda, i que enguany ha portat 
per títol “La terrissa de Breda, material d'estudi pluridisciplinari”.

L'activitat, que va comptar amb una cinquantena d'assistents, va 
començar amb la trobada d'entitats, en què es van presentar les 
activitats de les entitats locals de cultura i patrimoni de la Selva, així 
com el núm. 29 de la revista Quaderns de la Selva, del Centre d'Estudis 
Selvatans, a més d'intercanviar-se experiències. Posteriorment, es va 

M. Carme Jiménez i Josep Santesmases
a la XXIII Trobada de Centres d'Estudis
Local Comarcals de les Terres de Girona.
Fotografia: Diputació de Girona.
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seguir amb la presentació dels resultats de la Beca de Recerca La Selva 2017: “La terrissa de Breda. 
Aproximació històrica i caracterització de la terrissa tradicional i les seves argiles”, a càrrec de l'autora, 
Anna Anglisano, i de Jordi Goñi, historiador local i coautor en la recerca històrica, i amb la taula rodona 
“La terrissa: Una mirada pluridisciplinària a partir dels materials arqueològics”, amb la participació de 
Lluís Casas (UAB), Esther Travé (UB), Joan Vicenç (Museu de la Terrissa de Quart) i Gemma Font 
(MEMGA) i Jordi Llinàs, del Centre d'Estudis Selvatans, com a moderador. L'acte es va acabar amb el 
veredicte de la XII Beca de Recerca La Selva 2018, que va recaure en la investigadora Cristina Ribot 
Bayet pel treball Viatgers, estiuejants i excursionistes a la Selva (1850-1936).

La trobada es va complementar amb un dinar de germanor i amb una visita a l'obrador de terrissa 
d'Antoni Major, a l'església de Breda i a la fàbrica de terrissa Graupera.

VII Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat

Entendre com un segle que s'inicia amb la guerra de Successió i segueix amb la supressió de les 
institucions catalanes i amb una dura repressió política, acaba amb un creixement econòmic 
extraordinari a Catalunya va ser l'objectiu principal de la VII Trobada de Centres d'Estudis del Camp de 
Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat.

La trobada, organitzada per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana (CCEPC) i el Centre 
d'Estudis del Priorat, va tenir lloc el dia 29 de setembre de 2018 a la Sala La Pedrera de Capçanes. 

Entre altres, en la jornada es va reivindicar la figura del Carrasclet com un hereu de la lluita 
antiborbònica de la Catalunya Sud, en la conferència inaugural que va anar a càrrec de l'historiador i 
professor de secundària Jaume Borràs. També es va aprofundir en l'esplendor del segle XVIII en aquest 
territori, amb una taula de presentacions en què  hi van participar Josep Santesmases, Eduard Barceló i 
Josep M. Grau, dels centres d'estudis del Gaià, del Priorat i de la Conca de Barberà, respectivament, i 
Judit Vidal, de la Universitat Rovira i Virgili, amb la moderació de la directora de l'IRMU, M. Carme 
Jiménez.

Les activitats es van complementar amb la presentació de 
diferents projectes per part de la CCEPC i de l'IRMU, i de 
l'Any Amigó per part del seu coordinador a Ulldemolins, 
Sergio Méndez. Per últim, dues visites més lúdiques, una a 
les pintures rupestres i una altra a indrets vinculats a la 
figura de Carrasclet, van completar l'acte, que va comptar 
amb una trentena d'inscrits.
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IV Trobada de Centres d'Estudis del Vallès

Organitzada per l'Institut Ramon Muntaner, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la CCEPC i el Centre d'Estudis i 
Arxiu d'Història de Castellar del Vallès, va tenir lloc el 20 d'octubre a 
Castellar del Vallès. En aquesta ocasió, el tema que s'hi va tractar és el 
patrimoni cultural immaterial d'aquest territori, emmarcant la trobada 
en el procés d'elaboració de l'Inventari del Patrimoni Cultural 
Immaterial del Vallès.

La Trobada va escollir treballar i fer aportacions en tres dels set àmbits o categories en què es 
subdivideix l'Inventari, concretament en: Les activitats productives, processos i tècniques; La tradició 
oral, particularitats lingüístiques i formes de comunicació i, finalment, en Les formes de sociabilitat 
col·lectiva i l'organització social. Per treballar aquests àmbits es van dur a terme diferents taules de 
treball que van cloure amb la presentació de les conclusions a dites taules. Pel que fa a la conferència 
inaugural, va anar a càrrec del representant de l'Institut Menorquí d'Estudis, Jaume Mascaró, que va 
parlar sobre «Els inventaris de patrimoni cultural immaterial: gestió i/o dinamització?». Cal recordar 
que a Menorca també estan treballant en l'elaboració del seu IPCI. Per completar la jornada hi va haver 
un espai expositiu de publicacions i altres materials de les entitats participants i una visita cultural per 
Castellar del Vallès.

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

+ de 1.000. Històries de Sant Climent de Llobregat va organitzar 
l'onzena edició de la trobada, que en aquesta ocasió porta per títol 
“Cuina i territori”. Es va dur a terme el 20 d'octubre a Sant Climent de 
Llobregat i va comptar amb la participació del Centre d'Estudis de 
Gavà, el Grup Tres Torres de Viladecans, el GREHIC i el Centre 
d'Estudis Beguetans.

S'hi van presentar mitja dotzena de ponències i comunicacions 
dedicades a la cuina a les poblacions de l'antiga baronia d'Eramprunyà 
(Gavà, Begues, Sant Climent de Llobregat, Viladecans, Castelldefels, 
Sant Boi de Llobregat...), des de la vessant històrica, antropològica, 
etnològica, econòmica, etc. A més d'aquestes xerrades, durant la 
trobada també s'hi van poder veure diferents exposicions, dedicades a la 
mostra de fruits del camp de Viladecans o la fàbrica de llevats de 
Viladecans, entre d'altres.

Imatge de la XI Trobada de Centres
d'Estudis i d'Estudiosos d'Eramprunyà.
Fotografia: Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat.
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15enes. Trobades Culturals Pirinenques

El 27 d'octubre es va dur a terme a Cercs (el Berguedà) la quinzena 
edició de les trobades, organitzades per una vintena de centres d'estudis 
i entitats culturals dels Pirineus. En aquesta ocasió, la Trobada s'ha 
dedicat als usos del patrimoni al Pirineu.

S'hi van presentar una vintena de comunicacions, quatre de les quals 
no presencials, al voltant de diferents temàtiques al voltant del 
patrimoni pirinenc, com la difusió del patrimoni cultural a través de la 
gamificació, la gestió patrimonial transfronterera, les pintures 
romàniques de Dòrria al Camp d'Aprenentatge del Ripollès, l'oferta 
patrimonial del Museu de les Mines de Cercs o els diversos usos 
turístics actuals del patrimoni cultural material i immaterial dels Pirineus, entre d'altres.

Properament s'editaran les actes d'aquestes trobades, amb totes les intervencions dels participants.

15a. Trobada d'Entitats de l'Antiga Diòcesi de Tortosa

Realitzada a Tortosa l'1 de desembre de 2018 i organitzada per 
l'Institut Ramon Muntaner i la Comissió Cívica de Patrimoni de les 
Terres de l'Ebre. Enguany ha coincidit amb la II Jornada sobre 
Intervenció en Patrimoni de les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu de 
conjuntar esforços per treballar per al patrimoni ebrenc. En aquesta 
ocasió, s'ha dedicat la jornada als fons i col·leccions fotogràfiques 
d'àmbit privat.

La trobada es va estructurar al voltant de cinc àmbits temàtics, en els 
quals es va parlar de conservació i gestió de fons i col·leccions 
fotogràfiques; aspectes jurídics de l'ús de la imatge; repositoris 
fotogràfics; la fotografia a les xarxes socials i la gestió dels fons 
fotogràfics locals.

Es va comptar amb les intervencions d'especialistes en gestió de fons fotogràfics i altres qüestions 
relacionades amb el patrimoni fotogràfic, com l'arxivera Teresa Cardellach, l'assessora jurídica Mercè 
Almeida i l'arxiver Jep Martí, entre d'altres, així com amb representants de diverses entitats culturals 
ebrenques que gestionen fons d'imatges.

28a. Trobada Cultural del Matarranya

Enguany, la Trobada Cultural del Matarranya, que ja arriba a la 28a. edició, va coincidir amb les I 
Jornades d'Arqueologia de Calaceit, per tal de celebrar el centenari de les excavacions arqueològiques 
de l'Institut d'Estudis Catalans a la comarca. A més, també es va vincular amb l'Any Pompeu Fabra.

Imatge de les 15s. Trobades Culturals
Pirinenques, dutes a terme a Cercs.

Fotografia: Regió7.

Inauguració de la 15a. Trobada
d'Entitats de l'Antiga Diòcesi de

Tortosa - Jornada sobre Intervenció
en Patrimoni de les Terres de l'Ebre.

Fotografia: Ferran Torta.
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La trobada, organitzada per l'Associació Cultural del Matarranya, es va dur a terme els dies 16, 17 i 
18 de novembre a Calaceit. Va començar el divendres 16 amb la conferència inaugural, “Nova llum 
sobre unes investigacions centenàries”, a càrrec de l'arqueòloga i prehistoriadora Dra. Núria Rafel i 
Fontanals, per seguir amb una actuació del grup Yababé. La trobada va continuar el dia següent, amb la 
taula rodona “El patrimoni arqueològic al curs inferior de l'Ebre i el Baix Aragó en el centenari de les 
excavacions de l'IEC. Recerca, difusió i gestió d'un llegat comú entre Catalunya i Aragó”, amb 
intervencions d'arqueòlegs de diferents universitats i institucions. La jornada de dissabte va acabar 
amb una visita guiada als jaciments de Sant Antoni i del Tossal Redó, a càrrec de l'arqueòleg Rafel 
Jornet, un tast de la cervesa artesana IBERIKA, i un concert de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de 
Ferreries. 

Diumenge va ser l'últim dia de la trobada, amb una taula 
rodona sobre Pompeu Fabra i la unitat de la llengua, amb les 
intervencions de Jordi Ginebra, comissari de l'Any Fabra; 
Ramon Sistac, professor de la UdL i secretari de la Secció 
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans; Josep Sánchez 
Cervelló, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira 
i Virgili; Josep Antoni Chauvell, president del Consell 
Comarcal de la Llitera, Vicent Sanchís, director de TV3; Empar 
Moliner, periodista; Alex Susanna, poeta i professor 
universitari; Isidor Marí, filòleg i membre de l'IEC; Joan 

Maluquer, filòleg i gerent de la UCd'EP; Natxo Sorolla, professor universitari i sociolingüista i Anna 
Arqué, periodista i delegada de relacions internacionals de la UCdEP. La trobada es va tancar amb un 
dinar de germanor i la presentació del llibre Cançons i poemes de l'Àngel Villalba.

Taula rodona dedicada a la unitat de la llengua,
inclosa en la 28a. Trobada Cultural del Matarranya.
Fotografia: Associació Cultural del Matarranya

15a. Fira del llibre ebrenc

15 anys de Fira del Llibre i 80è. aniversari de la batalla de 
l'Ebre

La Fira del Llibre Ebrenc va complir quinze anys, aquest 
2018, una efemèride que va coincidir amb el 80è. aniversari de 
la batalla de l'Ebre; per això s'hi van programar dos espectacles 
inspirats en textos que parlen del que va ser un dels episodis més 
cruents de la Guerra Civil espanyola. El dramaturg ebrenc Valer 
Gisbert va tornar a recórrer al llibre 115 dies a l'Ebre. El 
sacrifici de la lleva del Biberó, d'Assumpta Montellà, per 

Acte de presentació del 15è. Aniversari de la Fira
del Llibre Ebrenc. Fotografia: Sirga Comunicació.
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presentar un espectacle nou que parteix de Vesti is, realitzat el 2015. La primera part, Vestigis 2.0: g
foradada Corbera, va tenir lloc, com a prèvia de Litterarum Móra d'Ebre i la Fira del Llibre Ebrenc, el 
dissabte, 19 de maig, a l'església del Poble Vell de Corbera d'Ebre; i la segona part, Vestigis 2.0: 
passarel·les sobre Móra d'Ebre, es va escenificar al passeig fluvial de la població. 

La segona proposta, de les empreses Terra Enllà i EnBlau, anomenada Paraules de guerra a l'Ebre 
en caiac, és una lectura dramatitzada amb experiència fluvial pel riu Ebre que fusiona turisme i 
literatura a partir de fragments de prosa i poesia d'autors catalans que parlen de la guerra i la batalla de 
l'Ebre com Artur Bladé, Roc Llop, Vergés, Perucho o Rovira i Virgili.

Quinze anys, més visibles que mai

La Fira del Llibre Ebrenc enguany va canviar d'ubicació i es va 
traslladar de la plaça de la Cultura a la plaça de Dalt de Móra d'Ebre. 
Amb aquest canvi, s'ha volgut que la fira sigui més cèntrica 
comercialment, fet que ha donat més visibilitat a la carpa amb el format 
de llibreria única que coordinen l'Institut Ramon Muntaner i les 
llibreries de referència de la Fira, Bassa de Móra d'Ebre, Viladrich de 
Tortosa i Guaix d'Amposta. A més a més, aquest 2018 s'hi ha sumat una 
llibreria més, El Núvol de Móra la Nova, especialitzada en llibre 
infantil i juvenil. Una altra dada important és que la Fira va tenir un dia 
més, celebrant-se del 24 al 27 de maig. Quatre dies per viure el segon 
Sant Jordi de les Terres de l'Ebre amb més de 2.000 títols d'autors 
ebrencs o de temàtica ebrenca per triar i remenar. Aquests canvis han 
comportat un increment d'un 15% en l'assistència de visitants respecte a 
l'edició de l'any passat i també un augment molt significatiu de la venda 
de llibres respecte a edicions anteriors.

Més jornades d'anàlisi i debat que mai al voltant del llibre

La quinzena Jornada del Llibre Ebrenc també va passar de dos a tres dies, i de dos a tres taules de 
debat. La primera es va adreçar a biblioteques d'escoles públiques, amb la intenció de dinamitzar-les 
més. La segona va comptar amb una forta participació de les biblioteques municipals ebrenques i 
s'analitzarà com apropar-les més a la gent jove. I finalment la tercera abordarà com comunicar la 
història a través dels llibres i les revistes. En aquesta darrera taula rodona, organitzada per l'Institut 
Ramon Muntaner, hi van participar la historiadors Victòria Almuni, del Centre d'Estudis Seniencs, i els 
periodistes Toni Oresanz i Oriol Gracià, col·laborador de la revista Sàpiens, tot moderat per Pineda 
Vaquer, tècnica de l'Institut Ramon Muntaner.

Imatge de les 15s. Trobades Culturals
Pirinenques, dutes a terme a Cercs.

Fotografia: Regió7.

Imatge de la carpa de la llibreria de la
Fira del Llibre Ebrenc.

Fotografia: Sirga Comunicació.
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Professors i estudiants universitaris europeus coneixedors de la llengua catalana visiten l'Institut 
Ramon Muntaner en el marc de la Fira del Llibre Ebrenc

Una delegació de professors i alumnes de diferents 
universitats europees d'onze països diferents, com ara Croàcia, 
Sèrbia, Rússia o Anglaterra, amb un alt nivell de coneixença de 
la llengua i de la literatura catalana van visitar l'Institut Ramon 
Muntaner (IRMU) per a conèixer la seva tasca, funcionament i 
projectes, així com la situació del català al territori. Aquesta 
trobada va ser promoguda per l'Institut Ramon Llull, per la qual 
cosa també es van traslladar a Móra la Nova tres tècniques 
d'aquesta entitat i el seu coordinador de programes de l'Àrea de 
Llengua i Universitats. La visita es va emmarcar en la 
celebració de Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc i, a més, els 
professors i alumnes també van aprofitar fins diumenge per a 
conèixer diferents indrets de les Terres de l'Ebre, com ara 
Miravet, Benissanet, Corbera d'Ebre o Tortosa.

Fotografia de família amb el grup d'estudiants
europeus que van visitar l'Institut Ramon Muntaner
en el marc de la Fira del Llibre Ebrenc.
Fotografia: Sirga Comunicació.

Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs

El Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs, organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals del 
Ripollès, 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, a més d'altres entitats pirinenques, es du a terme de manera biennal, per la qual cosa 
enguany no hi va haver cap edició.

Durant aquest 2018, doncs, es va començar a preparar la temàtica i l'organització de la propera 
edició, que ja serà l'onzena, i que es durà a terme els dies 4, 5 i 6 d'octubre de 2019 a la Seu d'Urgell. 
Amb el títol “Els pobles abandonats al Pirineus: causes i conseqüències”, se centrarà en l'anàlisi dels 
pobles abandonats com a espais per a la reflexió entorn de la configuració actual dels Pirineus a través 
de l'estudi de les causes que ho van provocar i de la incidència que ha tingut en el paisatge, la història, 
l'economia i la societat del conjunt d'aquest territori. A més a més, també permetrà oferir claus de futur 
que ajudin a aturar el despoblament actual.
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Tastets de patrimoni

Aquest 2018, l'Institut Ramon Muntaner i la Biblioteca Pública de 
Tarragona van encetar una nova edició dels Tastets de Patrimoni, 
programa d'activitats que té per objectiu donar a conèixer de primera 
mà, i posar en valor així, el patrimoni de les comarques de Tarragona a 
través de la presentació de rutes i activitats culturals per part dels 
centres d'estudis.

L'edició de primavera dels Tastets de Patrimoni d'enguany es va 
dedicar al Delta de l'Ebre. Concretament, es va donar a conèixer, entre 
el mes d'abril i el de juny i a través de dues conferències a la mateixa 
Biblioteca Pública de Tarragona i d'una sortida cultural, els mitjans de 
transport al Delta del segle XX i el Festival Deltebre Dansa.

Les conferències van ser ”Va, qui ve? Els mitjans de transport al 
Delta del segle XX” a càrrec de Salomé Mulet, Salvador Fornós i Elena 
Fabra, que el 18 d'abril van parlar dels llaüts, el vapor Anita, la tartana 
del Corxero, l'autobús dels bonos i Lo Carrilet, i “El Festival Deltebre 
Dansa i el seu impacte mediàtic”, a càrrec d'Elena Fabra i Vèrtex, que el 
9 de maig van parlar al voltant d'aquest festival, tot un exemple de 
creixement i arrelament al territori.

Els Tastets de Patrimoni Primavera 2018 es van tancar 9 de juny, amb una sortida cultural a Deltebre 
en què es va visitar el local d'Amics del Carrilet, l'exposició de barcasses i l'Obrador de Deltebre Dansa.

Pel que fa a l'edició de tardor dels Tastets de Patrimoni, es va dedicar al patrimoni del Baix Gaià, 
donant-se a conèixer, entre els mesos d'octubre i de desembre, els castells del Gaià i el cooperativisme 
agrari del Baix Gaià.

La primera conferència es va dur a terme el 18 d'octubre, amb el títol “Del Gaià al Francolí. Castells i 
viles noves”, a a càrrec d'Antoni Virgili, en què l'historiador Antoni Virgili va explicar com es va 
produir la conquesta de la marca del Penedès i l'ordenació de l'espai  mitjançant una xarxa de castells 
termenats, durant els segles X i XI, fins arribar a l'actual ciutat de Tarragona. 

La segona xerrada del cicle es va realitzar just un mes després, el 14 de novembre, i va portar per títol 
“El cooperativisme agrari vitivinícola a partir de l'exemple del Sindicat Agrícola de Vila-rodona”. La 
conferència va anar a càrrec de Josep Santesmases. A partir del centenari, el 2019, del celler cooperatiu 
de Vila-rodona, obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, que, a diferència d'altres cellers cooperatius del 
mateix arquitecte, continua funcionant a ple rendiment des de les estructures cooperatives creades fa 
100 anys, es va desentranyar la història del cooperativisme agrari, lligada als processos històrics i 
socials del país. 

Després de les dues conferències, el dia 1 de desembre es van servir les postres dels Tastets, que van 
consistir en una visita guiada a la Cooperativa Agrícola i al columbari romà de Vila-rodona, a càrrec de 
Josep Santesmases, i al Centre d'Interpretació dels Castells del Gaià (el Catllar), a càrrec de Pep 
Zaragoza.

El passador José Arques davant de la
barcassa La Cava. Fotografia:

Biblioteca Pública de Tarragona.

Elena Fabra durant la conferència
sobre Lo Carrilet.  Fotografia: 

Biblioteca Pública de Tarragona.
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III Simposi Internacional Focs Festius a la Mediterrània

La ciutat valenciana de Gandia va acollir, entre els dies 13 i 
15 d'abril de 2018, el tercer Simposi Internacional de Focs 
Festius de la Mediterrània, organitzat per l'Ajuntament de 
Gandia, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana i l'Institut Valencià de 
Cultura, amb la col·laboració de l'Institut Ramon Muntaner, 
entre d'altres.

Amb el subtítol d'“Els sons del foc: la pirotècnia a les festes”, 
el simposi pretenia considerar la importància que han jugat els 
focs pirotècnics en el desenvolupament de les manifestacions 
festives, tant des del punt de vista etnològic, com artístic i, més 
recentment, normatiu. 

Durant els tres dies de congrés, hi va haver ponències, taules redones i comunicacions, així com 
activitats complementàries com exposicions, demostracions de pirotècnia i concerts, tots ells 
relacionats amb la temàtica central de la pirotècnia festiva. Hi van participar estudiosos com Josep 
Vicent Frechina, coordinador de la revista Caramella i investigador en cultura popular; Jesús Peris, de 
la Universitat de València i l'Associació d'Estudis Fallers; Inmaculada Cerdà, de la Unitat de 
Normalització Lingüística de la Diputació de València, i Salvador Palomar, de Carrutxa, entre d'altres.

 

Inauguració del III Simposi Internacional
Focs Festius a la Mediterrània.
Fotografia: Ajuntament de Gandia

Finestres al Territori. V Mostra de Revistes de Tarragona i Terres de l'Ebre. 
Collita 2017

L'edició d'enguany de Finestres al Territori. V Mostra de 
Revistes de Tarragona i Terres de l'Ebre, corresponent a les 
publicacions de 2017 va tenir lloc el 13 de març a les set de la tarda 
a la Secció Local de la Biblioteca Pública de Tarragona. Aquesta 
activitat, organitzada per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la 
biblioteca tarragonina amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, vol ser un espai de debat sobre la 
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cultura i la recerca local i comarcal de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La principal eina per 
aconseguir aquest debat és aprofundir en les darreres publicacions realitzades pels centres i institut 
d'estudis del territori, publicacions que compten amb el suport de l'IRMU i de la Fundació Privada 
Mútua Catalana. Els organitzadors recorden que són precisament aquestes publicacions les que 
recullen i permeten donar a conèixer el treball i les notícies culturals de l'àmbit més local que realitzen 
els centres d'estudis.

Durant la mostra, doncs es van presentar un total de cinc revistes del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l'Ebre, fent especial esment a un article concret de cada publicació: "Castells i fortificacions 
de la Ribera d'Ebre", per Gerard Mercadé, del Centre d'Estudis Ribera d'Ebre (Miscel·lània del CERE 
27); "Masies del terme de Vila-rodona. Comparativa fotogràfica", per Josep Santesmases i Ollé, del 
Centre d'Estudis del Gaià (La Resclosa 21); "Els primers jueus a la Conca de Barberà" (segle XIII) per 
Jaume Felip Sánchez, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà (Aplec de Treballs 35) i el dossier 
"400 anys de l'església de Sant Jaume Apòstol de Riudoms" per Maria Eugènia Perea Virgili, del Centre 
d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (Lo Floc 219).

Cal recordar que totes aquestes publicacions es poden consultar a text complet a internet a: 
www.raco.cat. 

Presentació del llibre Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua a Móra la Nova

El passat 23 de maig es va dur a terme a la Biblioteca Municipal de 
Móra la Nova la presentació del llibre Pompeu Fabra, l'aventura de la 
llengua, d'Oriol Garcia Quera i Gemma Pauné Xuriguera i publicat per 
Rafael Dalmau editors.

Aquest acte, organitzat per la mateixa biblioteca junt amb l'Escola 
Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova, l'Ajuntament 
de Móra la Nova i l'Institut Ramon Muntaner, va anar a càrrec d'un dels 
seus autors, l'Oriol Garcia Quera, i es va emmarcar dins de l'Any 
Pompeu Fabra 2018.

Moment de la presentació del llibre
Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua

a Móra la Nova.
Fotografia: Biblioteca de Móra l
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XI Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. La 
construcció del territori: geografia, identitat i usos polítics

L'XI Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana (CCEPC) es va celebrar els dies 23, 24 i 25 de 
novembre de 2018 a l'Auditori de Banyoles, sota el títol «La 
construcció del territori: geografia, identitat i usos polítics». 
L'activitat, organitzada per la CCEPC, l'Institut Ramon 
Muntaner, l'Ajuntament de Banyoles i el Centre d'Estudis 
Comarcals de Banyoles, va analitzar les relacions que hi ha 
entre la geografia, la identitat i la política, tant en l'àmbit local 
com nacional per entendre com les necessitats de la construcció 
dels Estats té a veure amb els ordenaments territorials que estem 
vivint a bona part d'Europa des del segle XVIII. Un tema que 
ens pot ajudar a entendre moltes situacions que estem vivint 
actualment.

El congrés va preveure tres àmbits de treball per tal d'analitzar aquesta construcció del territori:

■ La construcció de les personalitats territorials, amb una mirada a través de la geografia i la història.

■ Ordenar (i administrar) el territori, canviar la societat, amb una especial atenció als efectes 
sociopolítics de l'ordenació territorial arran de les infraestructures introduïdes i de les diferents 
polítiques econòmiques realitzades.

■ Identitats territorials i representacions polítiques: societat i cultura, per saber com es veu reflectit 
el fet territorial en la cultura.

El Congrés, que va comptar amb la participació d'especialistes com Jesús Burgueño (UdL), 
Margarida Castañer i Xavier Martín (UdG), Vicenç Aguado (UB – Centre d'Estudis de les Garrigues), 
Macià Blàzquez (UIB), Ramon Sistac (UdL), Arantxa Capdevila (URV) i Vicenç M. Rosselló (UV), 
entre d'altres, es va poder seguir en directe via streaming.

Imatge de la inauguració de l'XI Congrés
de la CCEPC, a Banyoles.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner.

VI Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima

L'1 de desembre de 2018 es va celebrar al Museu Marítim de Barcelona la VI Jornada Recerca local, 
patrimoni i història marítima, organitzada pel mateix museu i l'Institut Ramon Muntaner, amb una 
doble finalitat: per un costat, servir de punt de trobada i intercanvi d'idees i projectes al voltant de la 
història i la cultura marítima i, de l'altre, la trobada ha de permetre copsar l'estat de la qüestió i traçar 
unes línies de futur posant en valor què és i què pot ser la recerca local en aquest camp.



41.memòria anual
2018

La jornada va donar el tret de sortida amb la taula de presentacions 
dels resultats dels últims premis Ricart i Giralt convocats pel Museu 
Marítim i l'IRMU, dedicats al patrimoni i la història marítima. Aquests 
són “La Barcelona global: la integració del port català al mercat 
mundial, 1848-1914”, de Carles Badenes, i “Etnografia d'un patrimoni 
marítim”, d'Ana Baldó.

Posteriorment, també es van presentar altres recerques, com ara les 
dedicades a la pirateria i la inseguretat marítima a la Corona d'Aragó a 
inicis del segle XV; els corsaris en el Mediterrani occidental entre 1621 
i 1641; els mestres d'aixa i mestres calafats a la Barcelona del segle 
XVII; La gestió de la pesca local a la Catalunya moderna; el vocabulari 
pescador de la costa penedesenca; visions de la mar en l'obra del doctor 
Pla Janini, o les cases de la Barceloneta, entre d'altres.

Inauguració de la VI Jornada Recerca
local, patrimoni i història marítima.

Fotografia: Institut Ramon Muntaner.
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6. Ajuts, beques i subvencions

6.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a activitats

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

La XVI edició d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i trobades de 
l'Institut Ramon Muntaner va rebre trenta-vuit sol·licituds i va atorgar trenta-sis ajuts.

L'IRMU va destinar 25.000€ als ajuts a activitats.

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.

28a. Trobada Cultural del Matarranya. Associació cultural del Matarranya, 
Iniciativa Cultural de la Franja.

	 	 	                  	 	 	

VI Jornades de Patrimoni: Preservar el patrimoni ferroviari. Centre d'Estudis 
del Bages, Arxiu Comarcal del Bages.

 	 	 	                  	 	 	

XI Curs: Coneguem la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 
Associació Cultural La Cana.

	  	 	 	                  	 	 	

XI Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Erampruyà. Centre d'Estudis 
de Gavà, Centre d'Estudis Beguetans.

	  	 	 	                  	 	 	

III Jornades Comarcals de Cerdanya. Grup de Recerca de Cerdanya, Arxiu 
Comarcal de la Cerdanya.

	  	 	 	                  	 	 	

Estiu literari al Maestrat. Maestrat Viu!, Associació Cultural “la Tella”.

	  	 	 	                  	 	 	

6a. Recreació històrica del final de la batalla de l'Ebre. Lo Riu, DIDPATRI 
(UB).

Visita teatralitzada i vermut modernista. Centre d'Estudis Lluís Domènech i 
Montaner, Centre d'Estudis Canetencs.

Fons: Associació Cultural
del Matarranya.

Fons: Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre.

Fons: Centre d'Estudis Lluís
Domènech i Montaner.
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Jornada. El delme com a font per a la història rural. Associació d'Història Rural, Centre de Recerca 
d'Història Rural.

Jornada. L'art romànic a la Ribagorça. Centre d'Estudis Ribagorçans, Amics de l'Art Romànic.

IX Jornada Cultural Coneix la Terreta. Associació Cultural de la Terreta, Espai Integral de Natura Mas de 
Barreda.

I Jornada sobre el Patrimoni Musical Popular Català. Festival Rossend Llurba i Tost. Centre d'Estudis 
Locals del Vilosell, Joventuts Musicals de Vilanova.

XXVII Jornada d'Estudis Penedesencs. II Jornada d'Arqueologia del Penedès. Muralles urbanes. 
Diàleg entre ciutat i patrimoni. Institut d'Estudis Penedesencs, Museu d'Arqueologia de Catalunya-Olèrdola.

I Jornada d'Estudis sobre el Medi Natural de la Segarra. Centre d'Estudis 
Segarrencs, Centre de Recursos Pedagògics de la Segarra.

Setmana de l'Antropologia (3a. Edició). Institut Català d'Antropologia, 
Universitat de Barcelona.

Ponències del Centre d'Estudis de Granollers. Associació Cultural de 
Granollers, Ajuntament de Granollers.

L'inici de la modernitat: el segle XVI. VIII Jornada d'Estudis Històrics i 
Patrimonials de la Vall d'Àger i l'Alta Noguera. Fundació Arnau Mir de Tost, 
Ajuntament d'Àger.

XIV Jornada de Patrimoni i Història Local de Menorca. Centre d'Estudis 
Locals d'Alaior, Institut Menorquí d'Estudis.

Jornada de Recerca de la Pedra Seca. Observatori Sociodemogràfic de les Terres 
de Lleida, Ajuntament de Torrebesses.

Patrimoni humà: Francesc Español i Coll. Institut d'Estudis Vallencs, 
Departament de Ciències de l'Institut Narcís Oller de Valls.

 	 	 	                  	 	 	

Jornada Vincles Històrics entre Tossa i Itàlia. Centre d'Estudis Tossencs, 
Arxiu Municipal de Tossa de Mar. 		 	                  	 	 	

Fons: Fundació Arnau
Mir de Tost.

Fons: Institut d’Estudis
Vallencs

Fons: Centre d’Estudis
Tossencs
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Els Hospitals de Sang de s'Agaró (el Baix Empordà): Homenatge als 
brigadistes internacionals morts l'any 1938. Institut d'Estudis del Baix Empordà, 
Museu d'Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols.

	 	 	                  	 	 	

III Jornades Socioeconòmiques de la Safor. CEIC Alfons el Vell, Grup 
d'Investigació en Desenvolupament Territorial (GRIDET).

	  	 	 	                  	 	 	

Curs Espai públic, mobilitat i gènere. Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, PEMB.

	  	 	 	                  	 	

15es Trobades Culturals Pirinenques. Societat Andorrana de Ciències, Institut 
d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. 

Jornades sobre l'Escultor Roig i Solé. Centre de Lectura de Reus, Campus Extens 
de la URV.

	  	 	 	                  	 	 	

XII Trobada d'Entitats Locals i Comarcals de Cultura i Patrimoni de la Selva.  
Centre d'Estudis Selvatans, Museu Etnològic del Montseny-La Gabella.

	  	 	 	                  	 	 	

IV Trobada d'Entitats d'Estudis del Vallès. Arxiu d'Història de Castellar, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

	  	 	 	                  	 	

Itineraris per la Història de l'Hospitalet de l'Infant. Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet de l'Infant, Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant.

	  	 	 	                  	 	 	

Priorat en Persona. Centre Quim Soler, la Literatura i el Vi, Biblioteca de Falset.

Tardor Literària 2018. Centre d'Estudis Argentonins, Institut d'Argentona.

Jornades. Emprius per una Catalunya social de futur des del cooperativisme. 
Fundació Roca i Galès, Fòrum d'Economia Social.

Curs. El segle XX: les raons del període més violent i convuls de la nostra 
història. Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, FES.

III Festa des Parlar de Sa. Centre d'Estudis Repoblació Mallorquina, 
Associació d'Estudis Grup Alacant.

Fons: Institut d'Estudis del
Baix Empordà.

Fons: Centre d'Estudis
Comarcals del Baix
Llobregat.

Fons: Centre de Lectura
de Reus.

Fons: Centre d'Estudis
Argentonins

Fons: Patronat d'Estudis
Històrics d'Olot i Comarca.



Ruta Els altres catalans. Centre d'Estudis de l'Hospitalet, Centre de Normalització Lingüística de 
l'Hospitalet.

Cursos monogràfics El racó de la història. Taller d'Història de Gràcia, Centre d'Estudis i Fundació Festa 
Privada Festa Major de Gràcia.

Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per 
l'IRMU l'any 2018

Assistents

L'assistència a les activitats organitzades pels centres i instituts d'estudis durant el 2018 va presentar uns 
índexs significatius:

■ Un 31% de les activitats registraren una quantitat  superior als noranta-nou d'assistents.

■ Un 35% va presentar una participació que anava entre els quaranta i noranta-nou els assistents.

■ El 34% de les activitats van congregar a un públic de menys de quaranta assistents.

Tal com va succeir a l'anterior convocatòria d'ajuts a activitats dels centres d'estudis, la del 2018 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 (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.
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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 80%, mentre que la resta de les activitats van ser realitzades per centres 
del País Valèncià (8,3%), de la Franja (5,5%) , d'Andorra (2,7%) i de les Balears (2,7%).

Tipologia

El tipus d'activitat que els centres van desenvolupar de forma destacada en aquesta edició va ser el de les 
jornades (61%). La resta es va distribuir entre cursos (17%), trobades (14%) i itineraris (8%).

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.

Activitats 2018

L'IRMU va rebre trenta-vuit sol·licituds d'ajuts

Un total de trenta-sis van ser aprovades

L'IRMU va destinar 25.000€ als ajuts a activitats 
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Projectes finalitzats l'any 2018

Projectes pertanyents a la IX convocatòria (2015)

El futur pot ser millor si no perdem el passat. Inventari dels coneixements i les pràctiques agrícoles a les 
Terres de l'Ebre (I fase)

Entitat principal: Museu de les Terres de l'Ebre. Altres entitats: Grup Interdisciplinari d'Estudis de 
Desenvolupament i Multiculturalitat - Universitat de Lleida, Escola Agrària d'Amposta.

Aquest projecte documenta la transformació agrària produïda a les Terres de l'Ebre entre 1950 i 2015. 
Identifica els elements principals que han intervingut en aquest procés de canvi: serveis agraris, indústria 
química, mercats. Recull la memòria oral dels seus protagonistes, els pagesos i les pageses. També documenta i 
inventaria conreus desapareguts (productes i varietats). Finalment, acredita els canvis en els conreus i la seva 
localització, així com les antigues tècniques de conreu: sembra, adob, tractaments, recol·lecció i conservació dels 
productes agrícoles.

Projectes pertanyents a la X  convocatòria (2016)

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 de la població local de les comarques implicades, l'Alt Camp i la Conca de 
Barberà.

Les fogueres de Sant Joan i la fi de la cultura popular infantil de carrer a Barcelona

Entitat principal: Institut Català d'Antropologia (ICA). Altres entitats: Observatori d'Antropologia del 
Conflicte Urbà (OACU).

6.2. Balanç d’ajuts a projectes d’investigació
       o de difusió cultural
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A partir de la reconstrucció de com era la preparació i encesa de les fogueres de Sant Joan a càrrec de la canalla 
fins ben entrats els anys 1980, aquest projecte dona a conèixer la vida social dels preadolescents d'entre vuit i 
tretze anys i la manera com organitzaven ells mateixos la seva festa. Aquesta recerca se centra en la defensa i 
promoció de les fogueres solsticials com a instruments de cohesió de barri a càrrec dels propis veïns, un element 
patrimonial que segons l'ICA no mereix el procés de desaparició o control oficial de què ha estat víctima 
darrerament.

Projectes pertanyents a l’XI convocatòria (2017)

Estudis per a la Domenechiana 9 i Domenechiana 10

Entitat principal: Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner. Altres entitats: Centre d'Estudis Canetencs.

Estudi sobre Lluís Domènech i Montaner, no només basat en l'arquitectura sinó també en la seva vessant 
política, d'historiador i humanista. Per tal d'aconseguir-ho, s'ha cercat la documentació necessària en els arxius 
que preserven documents específics, com ara projectes originals, fotografies, contractes, llicències o cartes.

Els forns d'oli de ginebre de Riba-roja d'Ebre

Entitat principal: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Altres entitats: Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, 
Ajuntament de Riba-roja- d'Ebre.

Aquest projecte consisteix en un estudi sobre els forns d'oli de ginebre de Riba-roja d'Ebre, construccions de 
pedra de forma cilíndrica amb una cúpula semiesfèrica assentades sobre una roca llisa. L'estudi recull informació 
a través del buidatge bibliogràfic i del treball de camp, la qual cosa permet conèixer en profunditat totes les 
vessants de la temàtica tractada.

Projecte de prospecció, recuperació i ubicació de la microtoponímia vinculada a la propietat privada de 
la Vall d'Aran

Entitat principal: Centre d'Estudis Aranesi. Altres entitats: Arxiu Generau d'Aran.

Aquest projecte treballa en diversos camps de la filologia i especialment de l'etimologia per tal de conèixer 
l'espai on es desenvolupa el treball. S'executa un recull integral de toponímia on s'hi afegeixen els noms ordenats 
amb criteris geogràfics, distingint especialment entre els noms referits al medi físic i els que descriuen les 
activitats humanes, i un altre d'elaborat amb criteris històrics, que recull la vigència cronològica del nom per saber 
si ha desaparegut o continua viu en la memòria oral. Aquest estudi no hauria estat possible sense la combinació de 
l'anàlisi de fons documentals imprescindibles i la prospecció superficial per conèixer l'existència de restes de 
marques que limiten les propietats i que van confirmant o desmentint les ubicacions.

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

Entitat principal: Centre d'Estudis de Gavà. Altres entitats: Ajuntament de Gavà – Centre d'Història de la 
Ciutat.

Aquest treball consisteix en la catalogació dels forns de calç, d'argila i de les bòbiles de l'entorn de Gavà, 
patrimoni molt malmès i desconegut, i estudi de l'aparició de les bòbiles com a mitjà que va suposar el punt de 
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partida de la industrialització del municipi i del procés que hauria fet que la vila agrícola es convertís en una ciutat 
industrial.

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

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

Es tracta d'un estudi sobre com va afectar l'arribada del ferrocarril a les comarques del Priorat, Ribera d'Ebre i 
Terra Alta. L'estudi està dividit en dues parts. La primera explica i valora els aspectes metodològics de la recerca i 
la segona resumeix els resultats més destacats en relació amb els aspectes que van influir en la configuració i 
implantació de la línia ferroviària dels Directes.

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

Entitat principal: Fundació Josep Pla. Altres entitats: Universitat de Girona – Càtedra Josep Pla de Literatura i 
Periodisme.

Aquest projecte estudia la influència d'un esdeveniment tan important com va ser la Gran Guerra sobre l'obra i 
la trajectòria de Josep Pla, el prosista català més important del segle XX, i un actor de primer ordre en la 
construcció de la imatge i la memòria de la Catalunya contemporània.

Inventari de les cabanes de volta de Cubells (la Noguera)

Entitat principal: Centre d'Estudis Lliterans. Altres entitats: Centre Excursionista de Balaguer.

Aquest treball consisteix en la localització, identificació i catalogació de les cabanes de volta del terme de 
Cubells a fi de crear una base de dades on es reflecteixi el nombre, tipologia, emplaçament i estat de conservació 
d'aquest patrimoni. 

Conservació de ratpenats a la Conca de Barberà (Fase II)

Entitat principal: Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà. Altres entitats: Paratge Natural d'Interès 
Nacional de Poblet, Ajuntament de Montblanc

Aquest treball és una continuació del projecte iniciat l'any 2015 dins dels límits del PNIN de Poblet, i la seva 
aplicació a d'altres sectors de la Conca de Barberà dins del terme de Montblanc. Té com a objectiu millorar el 
coneixement que es té sobre els ratpenats a la comarca i contribuir a la seva conservació, guarint refugis 
mitjançant caixes, tant en el medi forestal com en edificis.

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 d'investigació fa una síntesi de la història de la lluita veïnal a Terrassa sota el franquisme. Es 
pretén que els resultats d'aquesta investigació acabin sent recollits en un llibre, una exposició gràfica i una sèrie 
d'enregistraments videogràfics i que  tingui una clara voluntat didàctica, divulgativa i de promoció de la 
investigació dels moviments socials de Terrassa.

2018
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Desplegament inicial de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès (III Fase)

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

Aquest és un projecte d'inventari que planteja, per una banda, iniciar i posar en marxa a les comarques 
penedesenques un programa de salvaguarda del seu PCI, tal i com preveu la Convenció per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, mentre que, d'altra banda, planteja implicar a la població en la 
seva elaboració i retornar la informació obtinguda a la societat, per tal que tingui una aplicació en la potenciació 
del desenvolupament sostenible, tant en el terreny econòmic, com en el social i el cultural.

Realització de l'exposició itinerant “Arqueologia i patrimoni industrial de Tarragona i Terres de 
l'Ebre”

Entitat principal: Institut d'Estudis Vallencs. Altres entitats: Museu de Valls.

Aquest projecte dona a conèixer la tipologia d'arquitectura industrial de Tarragona i Terres de l'Ebre, a la 
vegada que n'estudia la diferent evolució industrial depenent de les característiques de cada comarca i observa els 
diferents estats de conservació i solucions diverses adoptades per particulars o administracions.

Definició i catalogació del patrimoni cultural del ferrocarril de Mataró

Entitat principal: Cercle Històric Miquel Biada. Altres entitats: Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d'Estudis 
Locals. 

Aquest projecte defineix el patrimoni immaterial del ferrocarril així com les lectures que se'n poden fer, i quina 
relació té aquest patrimoni amb la societat. Entre d'altres coses, se n'estudia el valor identitari, reivindicat des del 
catalanisme republicà d'inicis de segle, en una ciutat que ha crescut molt  a través del fluix migratori dels anys 
seixanta. Dit això, també es vol esbrinar com de manera col·lectiva s'ha escollit aquest referent i per quins 
mecanismes continua cohesionant la comunitat.

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

Entitat principal: Centre d'Estudis Selvatans. Altres entitats: Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en 
l'Àmbit Rural (UdG)

Aquest projecte documenta el fenomen turístic des dels seus inicis en una àrea geogràfica definida i limitada 
(la Selva i zones pròximes), mitjançant els elements subsistents (patrimoni turístic), i alhora fa veure l'interès 
d'aquests elements per a la promoció d'un turisme cultural basat en el turisme. El turisme clàssic hauria 
esdevingut palanca d'un nou turisme de tipus cultural i patrimonial que pot oferir possibilitats per al 
desenvolupament local en antigues i actuals destinacions que necessiten disposar de nous elements de projecció o 
contrarestar una imatge excessivament vinculada a un turisme de masses de poca qualitat.

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

Entitat principal: Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà. Altres entitats: Institut Català 
d'Antropologia, Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social (GRECS), Universitat de Barcelona.

Aquest projecte recupera la memòria de l'enderrocat barri d'Icària a partir d'un treball d'arxiu i del 
testimoniatge dels seus antics habitants. Es tracta d'un estudi inèdit, que posa en valor les formes de sociabilitat de 
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barri que van ser desarticulades després de l'enderrocament del districte per a la construcció de la Vila Olímpica.

El Baix Llobregat i les dones

Entitat principal: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Altres entitats: Associació Institut 
Quotidiana.

En aquest projecte s'estudia, en primer lloc, el protagonisme de la comarca del Baix Llobregat en la lluita pels 
drets de les dones a Catalunya i, en segon lloc, fa una síntesi del protagonisme de les dones en aspectes clau a la 
comarca definits en el marc del Congrés del Baix Llobregat.

Atles biogeogràfic i guia d'identificació dels amfibis a Tarragona

Entitat principal: Associació Biomas i Provita. Altres entitats: Centre d'Història Natural de la Conca de 
Barberà (CHNCB), Departament de Territori i Sostenibilitat – Diputació de Tarragona

Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'un atles biogeogràfic i d'una guia d'identificació de les onze 
espècies d'amfibis presents a la província de Tarragona. La idea principal és donar a conèixer les característiques 
morfològiques i la distribució de cadascuna d'aquestes espècies de manera il·lustrada i divulgativa però que a la 
vegada serveixi com a base per a futurs estudis i projectes científics, i ajudi a fomentar un ecoturisme de qualitat i 
responsable.

La cultura de l'aigua a la Vall d'en Bas: usos, gestió i patrimoni hidràulic a l’entorn el riu Fluvià

Entitat principal: Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. Altres entitats: Ajuntament de la Vall d'en Bas, 
Can Trona Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Aquest projecte investiga tots els elements del patrimoni hidràulic del territori de la Vall d'en Bas per analitzar 
els usos i la gestió de l'aigua en aquesta zona. S'entén per elements de patrimoni aquells que són considerats més 
tradicionals, com ara molins, pous de glaç o serradores, o d'altres més contemporanis com per exemple les 
turbines de generar corrent elèctric. També se'n destaca la inserció dins del paisatge, el paisatge humanitzat i el 
seu estat de conservació, ja que alguns poden considerar-se només restes o ruïnes arqueològiques, mentre que 
d'altres encara funcionen i estan actives. Això ha permès desenvolupar un fil conductor en les relacions socials i 
econòmiques a l’entorn de l'aigua, donant una visió de continuïtat històrica dels aprofitaments industrials, del 
regadiu o del lleure i, per tant, una visió de progrés.

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

Entitat principal: Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa. Altres entitats: Arxiu Comarcal del Baix 
Ebre.

Aquest projecte consisteix en la recuperació i identificació d'aspectes que permeten descriure les dinàmiques 
que defineixen el mercat i el seu valor com a patrimoni immaterial de la ciutat de Tortosa i del territori.

2018
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Projectes pertanyents a la XII convocatòria (2018)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Maniobra de distracció de Campredó-Amposta. L'epopeia de la 14a. Brigada Internacional (La Marsellaise). 
I Fase 

Associació d'Amics i Amigues de l'Ebre. Centre d'Estudis Planers.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Recerca i museïtzació de l'espai i dels forns d'oli de ginebre a Riba-roja d'Ebre. II Fase. Associació Amics de 
Riba-Roja. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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

Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Inventari del patrimoni cultural immaterial del Vallès. Fase II

Fundació Bosch i Cardellach. Centres d'Estudis del Vallès.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Identificació i plasmació sobre plànol dels habitants canetencs inscrits als padrons parroquials de 1828-1829 i 
1848 -1849. Fase II

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Lideratges femenins al Baix Llobregat. Quaranta anys de feminisme

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Estudis per a la Domenechiana 12 i Domenechiana 13

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aproximació a l'obra periodística de Carmel Biarnés. Inventari del seu fons periodístic entre els anys seixanta 
i els anys vuitanta

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial – 
APPFI.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aplecs, romiatges i plantades de pessebres del Maresme: entre el Parc de la Serralada Litoral i el Parc del 
Montnegre-El Corredor

El Bou i la Mula. Col·lectiu d'Opinió, Recerca i Difusió del Pessebre. Museu Col·lecció Municipal de 
Cabrils.
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El dipòsit de locomotores de vapor de Móra la Nova. Una història tècnica, social i humana

Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial – APPFI. Amics de Riba-roja d'Ebre.

Posada en valor de l'arxiu fotogràfic de l'Ajuntament d'Àger

Fundació Privada Arnau Mir de tost. Universitat de Lleida.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

L'activitat creditícia jueva segons els manuscrits hebreus de l'Arxiu Històric de Girona

Institut d'Estudis Món Juïc. Universitat de Barcelona.

	 	 	 	 	 	 	

Inventari del patrimoni fluvial del riu Gaià

Associació Terres del Gaià. Centre d'Estudis del Gaià. Associació Cultural Baixa Segarra. Centre d'Estudis 
d'Altafulla.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Els ponts sobre el riu Gaià a Vila-rodona. Exposició fotogràfica

Centre d'Estudis del Gaià. Associació Terres del Gaià. Arxiu Comarcal de l'Alt Camp.

	 	 	 	 	 	 	 	

In situ. Fonts orals i territori (Fase I: Erillcastell - Lavaix)

CERib-Centre d'Estudis Ribagorçans. Ajuntament del Pont de Suert, Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Il·luminar abans de l'electricitat

Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria – Carrutxa. Museu d'Alcover.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Caracterització de les produccions ceràmiques dels segles X-XI al nord-est català. L'exemple de la cellera de 
l'església de Santa Maria de Castelló d'Empúries (l'Alt Empordà)

Institut d'Estudis Empordanesos. Amics de Besalú i el seu Comtat.

	 	 	 	 	 	 	 	

Continuació de la 1a. fase del projecte de prospecció, recuperació i ubicació de la microtoponímia vinculada a 
la propietat privada de la Val d'Aran

Centre d'Estudis Aranesi. Archiu Generau d'Aran.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Pompeu Fabra, un lingüista pel carrer

Lo CEL. Societat d'Onomàstica.

2018
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Definició i catàleg del patrimoni cultural del ferrocarril de Mataró. Fase II

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Tines "urbanes" de Manresa

Centre Estudis Bages. Arxiu Comarcal del Bages. Museu Comarcal de Manresa.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Arrelant el territori. La Serranía

Arrelaires. Centro de Estudios La Serranía. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Les construccions populars de pedra seca a la Vilella Alta. Fase II

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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

Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Peixos del triàsic de Catalunya, un patrimoni excepcional de projecció internacional. Fase I

Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

	 	 	 	 	 	 	 	

Fites, cartells i runes. Coneixements oblidats i marques invisiblitzades en paisatges d'alta muntanya al peu de 
la Bonaigua (la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà)

Institut Català d'Antropologia (ICA). Archiu Generau d'Aran.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Sant Magí, 2020. Fase I

Associació Cultural Baixa Segarra. Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili de Santa Coloma de 
Queralt.

	 	 	 	 	 	

La dansa popular a Gavà durant el segle XX

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Els intel·lectuals noucentistes a Terrassa

Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



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

Centre d'Estudis Selvatans. Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Les denes de collar neolítiques de color verd del massís de Garraf - Ordal. Caracterització mineralògica i 
determinació de la seva procedència

CIPAG. Universitat de Sevilla.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

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

	 	 	 	 	 	 	

Recerca per a la recuperació del gegant negre

Ajuntament de la Ciutat de Cervera. Museu Comarcal de Cervera.

Projectes 2018

L'IRMU va rebre trenta-sis sol·licituds d'ajuts, dels quals tres no van ser aprovats.

L'IRMU va destinar 71.794,89 €  dels seus recursos per a ajuts a projectes.

55.memòria anual
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La XIII 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 seixanta-sis sol·licituds 
susceptibles de subvenció dins de les tres línies de publicacions que poden optar a ajut: monografies (vint-i-
cinc), revistes de recerca científica (trenta-quatre) i revistes de divulgació cultural (sis).

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.

Esport i ensenyament. Anuari de l'Agrupació 
Borrianenca 29. Agrupació Borrianenca de 
Cultura.

	 	 	 	 	 	 	 	

Temps de franja, amb el suplement literari 
Styli Locus, juliol -agost 2018. Associació Cultural 
del Matarranya.	

	 	 	 	 	 	 	

Aplec de Treballs 36. Centre d'Estudis de la 
Conca de Barberà.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Miscel·lània del CERE 28, dedicada a la vila de 
Garcia. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.		 	

Shikar. Revista del Centre d'Estudis Comarcals 
del Segrià. Centre d'Estudis Comarcals del Segrià	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Terme. Revista d'història 33. Centre d'Estudis 
Històrics de Terrassa.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Melcior Font i Marsà, guerriller cultural. Tot 
Història Associació.	

	 	 	 	 	 	 	 	

La Rella 31. Institut d'Estudis Comarcals del 
Baix Vinalopó (IECBV).	

	 	 	 	 	 	 	 	

Paratge 31. Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 
(SCGHSVN).

	 	 	 	 	 	 	

L'Alforí, paisatge viu. arquitectura rural i 
patrimoni cultural. Institut d'Estudis de la Vall 
d'Albaida.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Arquitectura gòtica a les terres de Girona. 1000 
anys de l'església de Santa Maria dels Turers de 
Banyoles. Centre d'Estudis Comarcals de 
Banyoles.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs 2017. 
Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Finestrelles 9. Història Urbanística de Sant 
Andreu de Palomar (segles XIII-XXI). Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias.	

	 	 	 	 	 	 	 	

Actes del I Simposi Lluís Domènech i 
Montaner. Centre d'estudis Lluís Domènech i 
Montaner.

Caramella 36. Revista Caramella.	 	
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Cabdells 16 Associació Centelles i Riusech.

	 	 	 	 	 	 	 	

Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 49. 
Institut d'Estudis Empordanesos.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Modilianum 58. Associació Cultural Modilianum.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

La Portadora, revista científica del Priorat. Centre 
d'Estudis del Priorat.

	 	 	 	 	 	 	 	

Ilercavons, els íbers del curs inferior de l'Ebre, 
Associació d'Història Antiga i Arqueologia de les Terres 
de l'Ebre.	

	 	 	 	 	 	 	 	

Joan Poblet i Teixidó. Fundació Roca i Galès. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Ordit 6. Centenari de l'arribada de l'electricitat a 
Santa Perpètua de Mogoda (1912-2012). Centre de 
Recerques i Estudis Mogoda (CREM).	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Serra Llosa 17. Els socors mutus, les mutualitats 
obreres sense ànim de lucre. La “Hermandad del 
Patrocinio de San José” de Sentmenat. Grup d'Amics 
del Museu-Arxiu de Sentmenat.	

	 	 	 	 	 	 	 	

Quaderns d'Estudi 32. Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Monografies del CEV II. Els cognoms dels 
vilassarencs de mar als segles XVII, XVIII i XIX. Els 
llinatges, origen i arrelament. Centre d'Estudis 
Vilassarencs.	

	 	 	 	 	 	 	 	

 Oppidum 15. Centre d'Estudis Lacetans.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 Lingüistes pel carrer. Estudi i guia didàctica. Lo 
CEL.	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aproximació antropològica i científica a 
la tradició terrissaire de la comarca de la 
Selva i els seus entorns. La terrissa de Breda 
com a exemple. Centre d'Estudis Selvatans	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Plaça Vella. Arxiu d'Història de Castellar 
del Vallès.

	 	 	 	 	 	 	 	

Eugeni Campllonch i Parés, arquitecte i 
urbanista vilafranquí  (1894-1910). Institut 
d'Estudis Penedesencs	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

 Lo Senienc, memòria, natura i lengua. 
Centre d'Estudis Seniencs.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 La comunitat jueva de Puigcerdà 
(c.1250-1493). Documentació i arqueologia 
de la vila nova i del call. Institut d'Estudis 
Món Juïc.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

La Femosa. Revista d'opinió i 
informació local. La Femosa	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

XXXIV Sessió d'Estudis Mataronins. 
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Sabadell en la reraguarda. 1936-1939. 
Repressió, conflicte intern i obra social.   
Fundació Bosch i Cardellach.	

Assaig contextual i estat de la qüestió 
sobre el pas d'Hannibal i la mítica ciutat 
d'Athanàgia (218 aC., dins del marc de la 
Segona Guerra púnica). Noves aportacions 
arqueològiques: numismàtica cartaginesa. 
Grup de Recerques de les Terres de Ponent.

	 	 	 	 	 	 	 	

Quaderns de Vilaniu 74. Institut d'Estudis 
Vallencs.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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La Resclosa 22. Centre d'Estudis del Gaià.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aprehendre la diferència. Etnografia dels 
processos de discapacitació a la Barcelona 
contemporània. Institut Català d'Antropologia.

	 	 	 	 	 	 	 	

Maestrat Viu. Revista de lletres i 
humanitats del Maestrat. Maestrat Viu. 
Col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura.

	 	 	 	 	 	 	 	

Canya i gram 80. Centre d'Estudis del 
Masroig.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Ponències 22. Centre d'Estudis de Granollers. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Actes de les Jornades d'Història Local i 
Patrimoni Cultural de l'Illa de Menorca (2018). 
Centre d'Estudis locals d'Alaior (CEL).

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

La independència dels països hispanoame-
ricans a través de l'obra de Gil Gelpí Ferro 
(Tossa 1818 – l'Havana 1887). Navegant, 

escriptor i periodista. Centre d'Estudis Tossencs.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

L'Església davant les crisis medievals. Un 
model per l'anàlisi d'altres crisis. Institut 
d'Estudis Gironins.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Lo Floc. Centre d'Estudis Riudomencs Arnau 
de Palomar.	

	 	 	 	 	 	 	 	

Estudis Altafullencs 42. Centre d'Estudis 
d'Altafulla.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Els llastres: un paisatge a defensar. Centre 
d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant.	 	

	 	 	 	 	 	 	

Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer. 
Associació d'Amics de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer de Vilanova i la Geltrú.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Annals del PEHOC 29. Patronat d'Estudis 
Històrics d'Olot i Comarca.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Batea: Exili republicà i repressió franquista. 
Patronat Pro Batea. 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Els inventaris post mortem com a font per a la 
història econòmica i social. Associació d'Història 
Rural 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Dovella 124. Centre d'Estudis del Bages.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Revista del Vinalopó 21. Centre d'Estudis Locals 
del Vinalopó. 

	 	 	 	 	 	 	 	

L'economia muntanyenca al Pirineu. Societat 
Andorrana de Ciències. 

	 	 	 	 	 	 	

Històries i llegendes de Mont-Roig del Camp. 
Centre d'Estudis Mont-rogencs.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Materials del Baix Llobregat 21: Les 
agricultures del Baix Llobregat. Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat.	 	

Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, 
encara.  Centre de Lectura de Reus. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Estudis del Baix Empordà. Institut d'Estudis del 
Baix Empordà.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fonts 73. Centre d'Estudis Argentonins.	 	
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Mascançà. Revista d'estudis del Pla d'Urgell. 
Centre de Recerques del Pla d'Urgell Mascançà.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

XI Trobada d'Estudiosos de la Comarca de 
les Garrigues.  Centre d'Estudis de les Garrigues.

Balanç d'ajuts a publicacions

Anàlisi derivat de les dades recollides de les publicacions subvencionades per l'IRMU 2018

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

- 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 a l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria, en un 85%, 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 Valencià són receptors en un 9%, i la Catalunya del Nord, 
Aragó i Andorra i exterior, en un 8%.

Gràfiques i impremtes

- Alzamora Gràfiques (Girona)

- Ambar comunicació (Torrelles de Llobregat)

- AraDisseny (Andorra)

- Arola Editors (Tarragona)

- Arts gràfiques Cantalozella,SA (Santa Coloma 
de Farners)

- Arts Gràfiques Diputació (Lleida)

- Arts Gràfiques Octavi, SA (Falset)

- Arts Gràfiques Requesens (Montblanc)

- Caracola

- Cevagraf, SCCL (Rubí)

- Copisteria Castellà (Mataró)

- Documenta Universitaria (Girona)

- Edicions del Sud (Piles)

- Edicions Salòria, SL (La Seu d'Urgell) 

- Farell (Sant Vicenç de Castellet)

- Fotoletra (Barcelona)

- Gràficas Azorín (Elda)

- Gràfiques Bigas (Sant Feliu de Guíxols)

- Gràfiques Bobalà (Lleida)

- Gràfiques Campás (Badalona)

- Gràfiques Grup Trialba (Barcelona)

- Gràfiques del Matarranya (Calaceit)
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- Gràfiques Ferpalà, SL (Vilanova i la Geltrú)

- Gràfiques Ister (Moià)

- Gràfiques Muval (Solsona)

- Gràfiques Trema (Arbúcies)

- Gràfiques Voisin-Mateu (Vilafranca del 
Penedès)

- Icatmedia (Badalona)

- Igràfic (Granollers)

- Imatge 9, SL (Valls)

- Impremta Barnola (Guissona)

- Impremta Boixader, SCP (La Pobla de 
Lillet)

- Ister. Isidre José Picañol (Moià)

- La Impremta d'Argentona (Argentona)

- Molino Arts Gràfiques (Mollerussa) 

- Nou Silva equips, SL (Tarragona)

- Onada Edicions (Benicarló)

- Padisgraf (Vilanova i la Geltrú)

- Papyrusdisseny (Canet de Mar)

- Payà impremta (Lleida)

- Pixartprinting (Venècia)

- Printcolor.es (Santa Perpètua de Mogoda)

- Pol·len Edicions (Barcelona)

- Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
(Barcelona)

- Querol Edicions (Tortosa)

- Rabassa Arts Gràfiques (Reus)

- Segarra Sánchez Artes Gráficas, SL (Elx)

- Set i set, Indústria Gràfica (La Pobla Llarga)

- Sichet Impremta (Borriana)

- Terès & Antolín (Alcanyís)

- 3Xtres, Serveis Editorials i de Comunicació 
(Valls)

- Xevi Buixeda, Serveis Integrals (Vilassar de  
Mar)  

	

Publicacions 2018

L'IRMU va destinar 50.000€ dels seus recursos per als ajuts a publicacions

Va rebre seixanta-cinc sol·licituds, de les quals només es van desestimar dues.

La Fundació Mútua Catalana va col·laborar en aquesta convocatòria, aportant 
5.000€ als ajuts a publicacions periòdiques.
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6.4. Beca Joan Veny

La Beca Joan Veny, destinada a investigadors de l'àmbit dels centres d'estudis i 
convocada per l'Institut Ramon Muntaner amb la col·laboració de la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es 
concedeix a treballs de recerca sobre la variació lingüística del català. La beca està 
dotada amb 6.000 euros i fixa un termini màxim dos anys per presentar el resultat del 
treball guanyador.

L'any passat es va convocar la sisena edició d'aquesta beca, la resolució de la qual es 
va presentar durant aquest mes de gener. El projecte guanyador porta per títol 
«Prospecció preparatòria per a la confecció d'un vocabulari del parlar penedesenc» i 
ha estat proposat pel filòleg Ramon Marrugat. 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.

El jurat del premi ha escollit 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 cinc persones, per primer cop el filòleg 
que dóna 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.

A més, el 16 de març també es va dur a terme a l'Espai Patronat de Tortosa la presentació del llibre El tortosí del 
Baix Ebre i l'estàndard: descripció lingüística, anàlisi i propostes, de Carles M. Castellà, editat per Onada 
edicions, i que és el resultat de la IV edició de la Beca Joan Veny, convocada l'any 2014.

Durant la presentació hi van intervenir Joaquim del Pino, conseller del Consell Comarcal del Baix Ebre; 
Montserrat Nadal, cap del Servei de Foment de l'Ús del Català i membre del patronat 
de l'Institut Ramon Muntaner; Miquel Àngel Pradilla, professor de la Universitat 
Rovira i Virgili, i Carles M. Castellà, autor del llibre, que ha estat prologat pel mateix 
Joan Veny.

Aquest estudi de geolingüística fa una descripció lingüística completa (fonètica, 
morfologia, sintaxi, lèxic) de la variant dialectal tortosina en totes les poblacions de la 
comarca del Baix Ebre, representant en mapes els resultats obtinguts sobre el terreny. 
També analitza la influència que està rebent la parla col·loquial tortosina de la varietat 
lingüística estàndard i proposa la normativització d'alguns mots del subdialecte tortosí 
“amb la finalitat d'enriquir i donar coherència a la varietat comuna posant en valor els 
trets de la varietat geogràfica pròpia”.

Ramon Marrugat, guanyador de la VI 
Beca Veny. Fotografia: cedida.

Presentació del llibre El tortosí 
del Baix Ebre i l'estàndard: 

descripció lingüística, anàlisi i 
propostes, de Carles M. 

Castellà, resultat de la IV edició 
de la Beca Joan Veny. 

Fotografia: Institut Ramon 
Muntaner.
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6.5. Premi Ricart i Giralt: 20a. Edició

L'Institut Ramon Muntaner, junt amb el Museu Marítim de Barcelona, també 
convoca el Premi de Recerca Ricart i Giralt, que enguany ha arribat a la vintena edició. 
Aquesta convocatòria té com a objectiu estimular les investigacions relacionades amb 
el patrimoni i la cultura marítima en l'àmbit de les terres de parla catalana; és per això 
que la temàtica del premi és el patrimoni i la cultura marítima vists des del punt de vista 
de les ciències socials (història, biografia, etnologia, sociologia, economia...). El premi 
està dotat amb 6.000 euros i la  publicació del resultat de la recerca dins de la col·lecció 
Estudis del Museu Marítim de Barcelona.

Aquesta vintena convocatòria del premi ha recaigut en l'estudi Las Baleares frente al 
corso. La defensa del archipiélago en el Mediterráneo del siglo XVI, de l'historiador 
Andreu Seguí Beltran. El projecte aborda l'estudi del sistema defensiu terrestre i 
marítim de les illes Balears davant dels atacs corsaris, la seva evolució i adaptació a la 
guerra moderna entre 1480 i 1580, analitzant quina va ser la intensitat de l'amenaça 
corsària en cada moment, com s’hi va respondre i quina efectivitat va tenir aquesta 
resposta, amb una visió global de les Balears a l'època.

Fotografia: La directora en
funcions del MMB, Elvira Mata,
i Andreu Seguí, guanyador el
XX Premi de Recerca Ricart i
Giralt. Museu Marítim de
Barcelona

6.6. Beques Terra d’Ateneus

Durant l'any 2018 es va obrir la cinquena convocatòria de les Beques Terra d'Ateneus, atorgades per l'Institut 
Ramon Muntaner i la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC) amb el suport de la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el 
patrocini de l'Obra Social de la Caixa.

Aquestes beques tenen com a objectiu 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 i 
estan dotades amb 3.000 euros i la publicació del treball guanyador a la col·lecció “Terra d'Ateneus”, de 
l'editorial Afers.

Aquesta cinquena convocatòria es va resoldre a favor del treball Casal Català de Brussel·les: 90 anys 
d'història de l'historiador gironí Jordi Bohigas. La decisió es va prendre el 21 de novembre al Campus Sescelades 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, pel jurat format per Josep Santesmases, Antoni Gavaldà i Hèctor 
Fort.

Entre les raons que va voler destacar el jurat d'aquest projecte, s'hi troben la perspectiva àmplia d'estudi de la 
sociabilitat catalana a l'exterior, els lligams històrics amb la població catalana resident a Brussel·les, la claredat 
del projecte i la idoneïtat de la proposta metodològica, i el fet que la trajectòria de l'autor l'avala per assolir els 
objectius que s'ha proposat per aquest estudi.



63.memòria anual
2018

6.7. Premis de Recerca Jove Ramon Muntaner

El 22 de desembre de 2018 es va dur a terme a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori 
de Barcelona l'acte de lliurament del I Premi de Recerca Jove Ramon Muntaner, 
convocat per l'Institut Ramon Muntaner i inclòs dintre dels Premis de Recerca Jove 
2017. En aquesta ocasió, el guanyador va ser Marc Segués Codina, alumne de l'Escola 
Arrels II de Solsona, amb el treball de recerca Busa: la fortalesa inexpugnable.

Es tracta de la primera convocatòria d'aquest premi, adreçat a  fomentar la recerca 
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. En aquest sentit, l'IRMU participa en la 
convocatòria amb l'aportació de la dotació econòmica corresponent del Premi Ramon 
Muntaner.

Aquest 2018 també s'ha convocat la segona edició d'aquest premi, que vol potenciar 
la col·laboració entre els centres d'ensenyament i els centres de recerca local i 
comarcal, ja que aquests poden ser un punt de referència per als estudiants que realitzin 
els seus treballs de recerca, proporcionant-los temes d’estudi, ajudant-los en la preparació del treball i oferint-los 
plataformes per posar en marxa algunes de les propostes i aplicabilitats que plantegin. El treball guanyador es 
donarà a conèixer durant la primavera de 2019.

Acte de lliurament del I Premi
de Recerca Jove 2017.

Fotografia: Institut Ramon
Muntaner.

6.8. Beques de Recerca Francesc Eiximenis 2018

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Diputació de Girona van convocar aquest 2018 una nova edició de les 
Beques de Recerca Francesc Eiximenis que tenen l'objectiu de fomentar l'estudi en Ciències Socials i Humanes i 
en Ciències Naturals en l'àmbit de les comarques gironines. Així, es van atorgar dues beques de 4.500 euros 
cadascuna als dos millors projectes de recerca en els àmbits de les humanitats o de les ciències naturals. 

Les beques, que estan destinades prioritàriament a donar suport a investigadors joves, en període de formació 
o en les primeres etapes d'activitat investigadora, van recaure als projectes següents:

«Els professionals i la construcció de l'Eixample de Girona (1955-
1979)», presentat per Eduard Abelenda Puigvert.
«Evolució dels boscos de roure de fulla gran a les comarques de 
Girona», presentat per Jordi Bou Manobens.

El veredicte del jurat es va donar a conèixer el 26 de maig, en el marc de la 
XXIII Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de 
Girona que va tenir lloc a Can Trona (Joanetes, la Vall d'en Bas).
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6.9. II Premi d’Obra Gràfica Recercat

L'obra Cessabit, de l'autora Anna Bustins Viñals, formada en l'Escola d'Art i Disseny 

de Sant Cugat i en la IDEP BARCELONA Escuela Superior de Imagen y Diseño 

(UAO), ha estat guardonada amb el II Premi d'Obra Gràfica Recercat, convocat per 

l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació Privada Mútua Catalana, amb una dotació de 

1.500€. Aquesta obra, realitzada en la tècnica de la litografia, es lliurarà com a guardó a 

partir de l'any 2019 i durant cinc edicions seguides en la modalitat de Persona en els 

Premis Recercat, en el marc de la Jornada de Cultura i Recerca Local, Recercat. 

Fins aquest 2018, el guardó que es lliurava a les persones distingides amb els Premis 

Recercat, era la litografia Landscape, de l'artista tortosina Pilar Lanau. Lanau va ser la 

guanyadora de la primera edició del Premi d'Obra Gràfica Recercat que es va convocar 

l'any 2011.

Acte de lliurament de l'obra
guanyadora del II Premi d'Obra
Gràfica Recercat.
Fotografia: Institut Ramon
Muntaner.

Cessabit, d'Anna Bustins,
litografia guanyadora del
II Premi d'Obra Gràfica Recercat.
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7. .Convenis i col laboracions

7.1. Activitats de patrimoni etnològic 2018

XVI Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre. La vida quotidiana durant la 
guerra civil i la postguerra. Memòria oral

La setzena edició de la jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre ha tingut lloc al 
Casal Municipal de la Fatarella, el dissabte 10 de novembre. Com cada any, l'Institut 
ha format 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 han format part de l'organització l'Ajuntament de 
la Fatarella i el Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre.

El 2018 s'ha commemorat el 80è. aniversari de la Batalla de l'Ebre, l'enfrontament 
militar que, després de tres anys de guerra i quatre mesos d'acarnissada lliuta al 
voltant de l'Ebre, va marcar el punt i final de la Guerra Civil espanyola. Per tant, 
enguany la Jornada ha donat veu als reculls de memòria oral que encara es conserva 
al territori sobre el que va significar aquella guerra per a la població. Les 
intervencions han posat l'accent en el que fou una quotidianitat duríssima, a partir d'algunes recerques recents 
fetes al territori.

Ha obert el programa M. Teresa Castelló (Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre) amb la conferència marc “El 
paper de la dona pagesa, des de la Guerra Civil fins als anys 1960. Memòria oral de les Terres de l'Ebre”. 
Tanmateix, les comunicacions han presentat recerques de cadascuna de les quatre comarques de les Terres de 
l'Ebre.  La periodista M. Jesús Ardèvol ha presentat “Testimoni orals de la postguerra a la Fatarella”,  David 
Tormo (COMEBE) ha parlat sobre l'estraperlo i les estratègies de subsistència a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. 
Albert Pujol, Núria Grau i Jordi Montagut, de l'Associació Artur Bladé Desumvila, han abordat la memòria de les 
dones que quan eren adolescents van col·laborar amb els soldats republicans en la construcció del refugi de la 
Font Gran, a Benissanet. “Temps d'escassetat, temps d'enginy. Recuperació de la memòria oral sobre la Guerra 
Civil al terme municipal d'Alcanar”, és el treball presentat per Helena Fibla per a la comarca del Montsià. 
Finalment, Andreu Caralt i Maite Hernàndez han explicat la memòria dels tortosins refugiats al front de l'Ebre.

Exposició “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 
Catalunya” 

L'exposició ha continuat la seva itinerància per diversos museus i equipaments culturals de Catalunya. A 
principis d'any, i fins al 6 de març, s'ha muntat a la Biblioteca Municipal de Guissona, a sol·licitud del Centre 
d'Estudis Segarrencs. De principis de març a principis d'abril s'ha pogut visitar a la Capella de Sant Joan, de 

Jornada d'Etnologia Terres de 
l'Ebre. Casal Municipal de la 

Fatarella. © IRMU, 2018.
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Vilafranca del Penedès, gràcies a la col·laboració de l'Institut d'Estudis 
Penedesencs. Posteriorment la mostra ha viatjat al Museu Palau Mercader, de 
Cornellà de Llobregat. A partir del 19 de juny i durant tot l'estiu l'hem pogut veure al 
Centre Cívic Mas Lluí, seu del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, a 
Cornellà de Llobregat. De l'octubre a finals de novembre l'exposició ha visitat, de la 
mà del Centre d'Estudis de les Garrigues, el Centre d'Interpretació de les Pintures 
Rupestres del Cogul. El darrer lloc on se l'ha pogut veure enguany ha estat al Museu 
Arxiu de Vilassar de Dalt, al Maresme.

En moltes de les ubicacions s'han programat activitats complementàries, com 
conferències, taules rodones, itineraris de patrimoni arquitectònic, etc. apart que 
els centres organitzadors han pogut utilizar els materials educatius que es van 
confeccionar per a grups d'escolars.  

Més info a arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/

Jornada Les Músiques de la Festa, dins el VI Festival Músiques en Terres de 
Cruïlla

La jornada enguany s'ha celebrat el 27 d'octubre, en el marc del VI Festival Músiques en Terres de Cruïlla, de la 
Sénia, organitzat per l'Agrupació Musical Senienca, el Centre d'Estudis Seniencs i l'Institut Ramon Muntaner.  

Sota el títol  Les Músiques de la Festa, en aquesta ocasió el contingut de la jornada ha girat al voltant de les múltiples 
dinàmiques que s'estableixen entre la música tradicional i el cicle festiu tradicional a Catalunya i el País Valencià, 

La musicòloga Anaïs Falcó, del Museu de la Mediterrània, ha obert la jornada amb la ponència  “Música i festa 
en el context mediterrani”. La Roda d'Experiències ha estat enguany especialment nodrida, amb nou projectes de 
diversos territoris: Rosa Canela, de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, ens ha 
presentat “Seguici festiu, música i protocol”; Esther Roca, de l'Ajuntament de Tarragona, ha explicat les 
músiques de la festa de Santa Tecla; Òscar Garcia -Cia de Jocs l'Anònima- ens ha parlat de les músiques de la 
Patum i Agustí Vericat -Ajuntament d'Ulldecona- de la llarga i estreta  relació de l'ermita de la Pietat d'Ulldecona 
amb la música. Per la seva banda, Marc Ballester ens ha endinsat en el món de les orquestres de ball a les Terres de 
l'Ebre; Juli Blasco, director del Museu Valencià de la Festa, ha presentat “Músiques i rituals de la Festa de la Mare 

de Déu de la Salut d'Algemesí”; Jordi Princep ens ha explicat la recuperació del 
patrimoni musical ebrenc de principis del segle XX a través de la Festa del Mercat a 
la Plaça, d'Amposta i, per acabar, les dos últimes intervencions han permès fer una 
comparativa entre el Ball de Mantons de Vilanova i la Geltrú i el d'Ulldecona, 
presentades per Francesca Roig i Joan Roig, respectivament. La jornada ha tingut 
com a activitats complementàries diverses actuacions de plaça, com corrandes, ball 
de mantons i jota, tancant a la nit amb una actuació del grup Corrandes són 
corrandes, de Sabadell. 

La informació tant de la jornada com del festival complet es pot consultar a 
https://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com 

L'exposició al Centre 
d'Interpretació de les Pintures 
Rupestres del Cogul.
© IRMU, 2018.

Jornada Les Músiques de la 
Festa al Centre Obrer de la Sénia 
© IRMU. 2018.
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I Congrés de la Jota als Territoris de Parla Catalana 

Entre el 19 i el 21 d'octubre va tenir lloc al Castell de Falset, i en diferents espais d'aquesta població del Priorat, 
el I Congrés de la Jota als Territoris de Parla Catalana. Organitzat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Falset i l'IRMU, el congrés ha comptat amb la col·laboració de 
Trencadansa, el Centre d'Estudis del Masroig, la Casa de la Jota de les Terres de l'Ebre, l'Escola de Música 
Tradicional Ebrenca Lo Canalero, Espai de So, Caramella. Revista de Música i Cultura Popular, Dulzaineros del 
Bajo Aragón, el Museu Etnològic de Barcelona, la Rondalla dels Ports i l'Associació La Clavellinera, així com 
bona part del teixit associatiu i cultural falsetà.  

Les intervencions s'han estructurat en quatre eixos: aspectes històrics; aspectes identitaris i de 
patrimonialització de la jota; usos i funcions de la jota i les formes de transmissió de la jota. Les pònencies han 
anat  a càrrec de Carles Mas i Francesc Tomás, que han presentat Les follies de la jota; de Claire Guiu, amb Quan 
la jota fa país: anàlisi d'una dinámica patrimonial a les Terres de l'Ebre; de Josep Vicent Frechina, amb la seva 
recerca La jota: de ball de moda a ball tradicional. Usos i funcions d'un gènere musical i finalment Guillem 
Bernat ha parlat de l'evolució de la jota a Mallorca.  

Dins de l'eix temàtic corresponent, Felip Munar, Fermín Pardo, Cinta Martí, Roc Salvadó, Anna Costal, 
Salvador Palomar, Gianni Ginesi, Joan Vicent Sempere, Alejandro Torres, Miquel-Àngel Flores, Cristina 
Boixadera, Ramon Vilar, Joan Peiró, Lluís-Xavier Flores, Lo Planter. Escola de ball, cant i música tradicional 
deTortosa, Eliseu Carbonell, Alberto Turón i Jordi Rubio, han presentat un total de setze comunicacions 
centrades en els diversos territoris de parla catalana. Un aspecte a destacar ha estat el format en què s'han presentat 
les conclusions de cada àmbit. Cantadors de cant improvisat,  com el mallorquí “Xuri”  i els ebrencs Guardet lo 
Cantador i Sílvia Ampolla, han cantat les conclusions de cada eix temàtic.  

També ha estat destacada l'alta participació en les presentacions de publicacions, documentals, treballs 
discogràfics i exposicions recents sobre la música, el ball i el cant de la jota. Han estat nou presentacions fetes el 
diumenge 21 d'octubre, entre les quals els documentals Cant al Ras. La nit del poble i Terra guanyada; l'exposició 
Gaites, gralles i dolçaines o el vídeoclip La jota de Muro. 

Els assistents al congrés i el públic general han pogut visitar en diferents espais de Falset les exposicions La 
jota. Pasión de pasiones; Lo Pandero del Masroig i Expojota, així com gaudir d'espectacles de gran qualitat com 
Música & Dansa, Antiga & Tradicional, a càrrec de la companyia Xurriach o A vore, amb Carme Balagué, Sònia 
Gómez, Ramon Balagué, Astrio i Pau Puig o de la molt concurreguda Trobada de Sonadors, organitzada per l' 
Espai de So, la Rondalla dels Ports, l'Escola de Música Tradicional Ebrenca Lo Canalero i el Grup Trencadansa, 
amb la participació  d'altres entitats i escoles de música, cant i ball tradicional i del públic general.

En aquests moments s'està treballant per publicar les actes –també amb les comunicacions que no s'han pogut 
incloure en el programa- i per altra banda, la gran expectativa que ha generat i l'èxit d'assistència que ha tingut el 
congrés, fa pensar que es farà el possible per dur a terme una segona edició.

2018

3.IPCI Penedès: Festivitat de 
Corpus a Sitges. Foto: Àngels 

Travé, juny de 2018.

4.IPCI Penedès: Jornada de 
presentació de continguts de 

l'Inventari. © IEP. 2018

5.IPCI Vallès: Constitució i 
presentació oficial a la Casa 

Duran de Sabadell del Projecte, 
maig 2018 © Fundació Bosch i 

Cardellach.

7.Congrés de la jota: 
Presentacions al Castell de 

Falset ©IRMU, 2018.
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El portal del Patrimoni Etnològic de Catalunya 

Enguany aquest portal ha dut a terme el seu primer impuls important de desplegament i publicació de materials 
procedents de la recerca sobre patrimoni etnològic a Catalunya. Des de la Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme i Acció Culturals s'estan migrant les fitxes IPEC que han estat elaborades a partir de les 
recerques amb treball de camp, a la base de dades general que posteriorment es publica i, per tant, és consultable. 
Entre aquestes recerques hi ha bona part dels projectes de patrimoni etnològic dotats amb un ajut de l'IRMU, raó 
per la qual des de l'Institut s'ha treballat coordinadament amb els tècnics de l'IPEC per tal de poder publicar 
correctament tota la informació generada. Es tracta d'un projecte en curs, que continuarà els propers anys.

Sobre la base de les dades recollides en l'enquesta al personal docent i investigador de les 
universitats de la Xarxa Vives per poder valorar quantitativament la vinculació entre aquest col·lectiu 
i els centres d'estudis es va elaborar un informe centrat principalment en els resultats vinculats a quatre 
universitats i que conté una part propositiva que pot ser extrapolable al conjunt de les universitats 
d'aquesta xarxa.

Un cop finalitzat l'informe es va realitzar una nova reunió amb Ignasi Casadessús, gerent de la 
Xarxa Vives, per establir l'estratègia a seguir els següents mesos.

El mes d'octubre va tenir lloc una reunió amb el secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat 
de Catalunya, Francesc Xavier Grau, i el director general de Recerca, Joan Gómez Pallarès, per tal de 
presentar l'informe i comentar els passos a seguir i estudiar propostes de treball conjunt per posar en 
valor la recerca local i comarcal.

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).

En el marc de la col·laboració amb Universitats i Recerca el 2018 es va convocar el segon  Premi 
Ramon Muntaner dins dels Premis de Recerca Jove que convoca l'AGAUR. 

7.2. Universitats
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7.3. Conveni amb suport econòmic i logístic

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'aquests 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 2018, 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. 
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8. Publicacions

8.1. X Espai Despuig: la missió de la universitat i la seva 
confluència amb el món de la recerca local

Aquest 2018, l'Institut Ramon Muntaner ha editat la publicació que recull les aportacions dels participants en 
la X Edició de l'Espai Despuig, taula rodona que celebra anualment l'IRMU i que se centra en temes d'interès pels 
centres d'estudis.

Aquesta última publicació porta per títol La missió de la universitat i la seva confluència amb el món de la 
recerca local, igual que el X Espai Despuig, que es va dur a terme a Sant Just Desvern l'11 de novembre de 2017, i 
que va tenir com a objectiu posar en relleu la importància de l'associacionisme cultural per a la recerca en el 
conjunt dels territoris de parla catalana, com a espais que generen investigació centrada en el seu entorn més 
immediat i que realitzen projectes que generalment estan pensats per a la seva aplicabilitat i també com a espais 
de confluència amb el món universitari pel fet que cada cop més són animats, gestionats i participats per persones 
que procedeixen d'aquest món, en el qual s'han format i que, de vegades, fins i tot hi estan vinculats com a docents 
i/o investigadors.

 Totes aquestes reflexions i intervencions es veuen publicades un any després en aquest desè 
volum de la col·lecció “Espai Despuig”. Després de la presentació de la taula rodona a càrrec de 
Narcís Figueras, membre del patronat i del consell de direcció de l'Institut Ramon Muntaner i 
professor de la Universitat Oberta de Catalunya, trobem les intervencions de: Xavier Filella 
Fargas, president del Centre de Lectura de Reus (2011-2017) i antic regidor de Cultura de 
l'Ajuntament de Reus (1999-2007); Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d'Universitats i 
Recerca. Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya; Enric Saguer Hom, 
secretari de l'Associació d'Història Rural i professor d'Història i Institucions Econòmiques a la 
Universitat de Girona, i Queralt Solé Barjau, professora de la Universitat de Barcelona. La 
publicació es tanca amb una transcripció de la ronda d'intervencions del públic amb què es va 
acabar la taula rodona.

Us recordem que podeu consultar a text complet aquesta edició de l'Espai Despuig, així com les 
anteriors, al següent enllaç: http://www.irmu.org/projects/despuig.

8.2. Publicació de la III Beca Terra d’Ateneus

Aquest 2018 es va presentar la publicació La taula del mirall: L'Ateneu i l'associacionisme cultural i polític a 
la Selva del Camp, 1878-1979, de Guillem Puig Vallverdú, resultat de la III Beca de Recerca Històrica Terra 
d'Ateneus i editada per Afers dintre de la col·lecció que porta el nom de la beca. 

L'acte es va dur a terme el 9 d'octubre al Castell de la Selva del Camp i va comptar amb les intervencions de 
Jordi Vinyals, alcalde de la Selva del Camp; Quim Masdeu, del Centre d'Estudis Selvatans; Montserrat 
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Soronellas, doctora en antropologia i membre del Grup d'Investigacions en 
Antropologia de la URV; Salvador Casals, president de la Federació d'Ateneus 
de Catalunya, i M. Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i presidenta de l'Institut Ramon Muntaner.

Aquest llibre, que recorre el teixit associatiu de la Selva del Camp, no es 
limita a presentar una enumeració i a descriure les activitats, juntes i sessions de 
les entitats selvatanes, sinó a resseguir com es va configurar la societat selvatana 
dels segles XIX i XX. La constitució d'espais, la transmissió de pautes culturals 
o el sorgiment de rivalitats i complicitats permet redimensionar el temps de l'oci 
en la seva vessant productiva, conservadora i reproductora del poder, així com 
creadora de contrahegemonies. En aquesta monografia, on convergeixen la 
història social, política i cultural, s'hi analitza l'associacionisme selvatà com un 
exemple de les dinàmiques de canvis globals al llarg de la contemporaneïtat.

Moment de la presentació del llibre 
La taula del mirall: L'Ateneu i 

l'associacionisme cultural i polític a la 
Selva del Camp, 1878-1979, resultat 

de la III Beca Terra d'Ateneus, amb 
Montserrat Soronellas i Guillem Puig 
Vallverdú. Fotografia: Jaume Camps 

Girona.

8.3. IBIX 10: nova etapa

L'Institut Ramon Muntaner i el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, amb el suport de la Diputació de Girona, la 
Fundació Bancària “la Caixa” i l'IDAPA, han publicat aquest 2018 el desè número de la revista IBIX, que recull les 
aportacions al X Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs, que es va celebrar durant la tardor de 2017 a Queralbs (el 
Ripollès).

En aquesta ocasió, el Col·loqui va portar per títol “L'aprofitament dels recursos naturals als Pirineus”, que es manté per a la 
publicació de la revista, que agrupa una vintena d'articles que expliquen 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.

Entre els autors que col·laboren en aquest desè número de la revista IBIX destaquen l'etnobotànic Joan Vallès, els 
antropòlegs Laura de Castellet i Xabier Kerexeta i els historiadors Lluís Obiols i Núria Camps, entre d'altres.

La incorporació de l'Institut Ramon Muntaner com a entitat coeditora d'IBIX 
comporta 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 comporta que, a partir d'ara, IBIX serà una 
revista diferenciada dels Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. A 
finals de l'any 2019, aquest volum també es podrà consultar a text complet a RACO.

La Casa de Núria de Queralbs va acollir el 9 de març de 2018 la presentació 
d'aquest volum, amb les intervencions de l'alcaldessa de Queralbs, Imma Constants; 
del president del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, Antoni Llagostera, i del 
president de la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana i  vicepresident 
segon de l'IRMU, Josep Santesmases.

Josep Santesmases, Imma 
Constants i Antoni Llagostera 

durant la presentació del
desè volum de la revista IBIX. 

Fotografia: Institut Ramon 
Muntaner.
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8.4.

Els dies 24, 25 i 26 de novembre de 2016 es va celebrar a Tarragona i Barcelona el Congrés 
Internacional El Nadal en Escena, en què diversos especialistes europeus van analitzar les mostres 
escèniques a l'entorn del Nadal que s'han desenvolupat des de l'edat mitjana fins ara mateix als 
territoris de parala catalana i en altres cultures d'Europa i es van posar en relació les distintes 
celebracions i actes.

Enguany, l'editorial Afers i el grup de recerca LAiREM, amb la col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner, Carrutxa i la Fundació Folch i 
Torres, han editat la publicació Ara ve Nadal! Formes espectaculars en les festes d'hivern, coordinat 
per Francesc Massip i Lenke Kovács, que recull les aportacions a aquest congrés. En aquest llibre es 
relliga la recerca universitària amb la cultura tradicional, la investigació amb la vivència, i ens trobem 
amb significatives mostres de manifestacions populars —líriques, litúrgiques o dramàtiques— sobre 

el tema nadalenc. Una atenció especial mereixen els Pastorets, quan s'ha complert el centenari dels més 
representats (els de Josep M. Folch i Torres), que se segueixen fent arreu del país amb una vitalitat incontestable 
gràcies a l'entusiasme de la col·lectivitat, la vigència del combat entre el Bé i el Mal que sovint se subratlla amb 
referències a l'actualitat més decebedora o reivindicativa, la tradicionalitat de les tècniques actorals i escèniques, 
la força de les músiques en directe i de les esperades «garrofes» o «cuplets» amb què s'al·ludeix críticament al 
present.

D'aquesta manera, aquesta publicació aplega una vintena d'articles dedicats al teatre nadalenc a Menorca, 
Mallorca i el Rosselló, els betlems de titelles al País Valencià, la sibil·la i els profetes al claustre de la catedral de 
Burgos, la festa del tió i els Pastorets de Rossend Arús i de Folch i Torres, entre d'altres aportacions.

Ara ve Nadal!
Formes espectaculars en les festes d'hivern
Ara ve Nadal!
Formes espectaculars en les festes d'hivern

8.5. II Simposi Internacional de Focs a la Mediterrània

El 19 de juny de 2018 es va presentar a l'Arxiu Municipal de Reus la publicació Focs de la Mediterrània: II 
Simposi Internacional de Focs a la Mediterrània, que recull les aportacions a aquest simposi, dut a terme el 2016 

a la capital del Baix Camp. La presentació va comptar amb la participació de les editores del volum, 
Helena Carreras i Raquel Ferret; de Salvador Palomar, de Carrutxa, de la regidora de Cultura de 
l'Ajuntament de Reus, Montserrat Caelles; del regidor de Serveis Generals, Joaquim Enrech, i del 
delegat dels Serveis de Cultura a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, Jordi Agràs, i es va 
emmarcar en els actes de la Capital de la Cultura Catalana 2018.

En aquest llibre, editat per l'editorial Afers i Carrutxa, amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner, l'Ajuntament de Reus i la Fundació 
Bancària “la Caixa”, es reflecteix la riquesa de les manifestacions festives que tenen el foc com a 
element central i se'n subratlla la qualitat d'esdevenir punt d'unió entre la cultura catalana i els pobles 
mediterranis. El foc fa palès el seu costat purificador, hospitalari, que aboleix fronteres i mostra les 
arrels culturals dels pobles que practiquen aquesta tradició del foc. Es comparteixen pràctiques i 
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rituals, independentment de la llengua, la cultura o les festes, es donen a conèixer 
diferents experiències festives al voltant dels rituals del foc, tan rellevants per a la 
cultura popular i tan presents en moltes de les tradicions catalanes i dels països 
veïns.

Aquesta publicació, doncs, recull les vint-i-cinc comunicacions presentades al 
Simposi, així com les conclusions, dedicades a les festes on el foc és el 
protagonista, com ara la festa de Sant Antoni, la de Sant Joan  o la fia-aia.

Salvador Palomar, Helena Carreras 
i Raquel Ferret en un moment de la 

presentació del volum Focs de la 
Mediterrània: II Simposi Internacional 
de Focs a la Mediterrània. Fotografia: 

Reus Cultura.
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Activitat dels centres d'estudis 2018

Aquest 2018 el número de centres d'estudis presents al portal de l'IRMU ha seguit augmentant, com cada any des de 

2009, any en què es van començar a registrar aquestes dades. D'aquesta manera, enguany s'ha arribat a la xifra de 345 

entitats registrades. Si comparem aquestes dades amb les primeres de què disposem, veiem que en aquest lapse de 

temps falta poc perquè el nombre de centres d'estudis augmenti en un 50%, ja que s'ha arribat a un increment del 

48,07%.

L'augment del 2018 en el nombre d'entitats registrades ha estat inferior a l'increment de l'any passat, ja que enguany 

s'han donat d'alta fins a nou centres d'estudis, tal i com s'indica a la Taula 1, quatre menys que l'any 2017. No obstant 

això, s'ha estabilitzat l'augment de nombres de centres d'estudis registrats, ja que aquest 2018 no hi ha hagut cap centre 

d'estudis que s'hagi donat de baixa, a diferència de l'any passat, en què quatre centres d'estudis van deixar d'aparèixer 

en el registre, a causa de la seva inactivitat.

D'aquests nous centres d'estudis, cal destacar la inclusió de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País 

Valencià (FEDINES), que l'any passat es va adherir a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Gràcies 

a aquesta adhesió, enguany ha seguit augmentant el nombre d'entitats del País Valencià registrades a la web de l'Institut 

Ramon Muntaner, amb dos centres d'estudis més: la Institució Alfons el Magnànim i l'Instituto de Estudios 

Comarcales de la Foya de Buñol – Chiva.

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 al gràfic 1, que el de Barcelona segueix sent l'àmbit territorial on es 

localitzen el major nombre d'entitats, 121, número que suposa un 35,07% del total de centres registrats. L'àmbit de les 

Terres de l'Ebre, amb 44 centres d'estudis, va seguit a només una entitat de distància del de de Tarragona, corresponents 

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

n Associació El Llibre de la Vida

n Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del 
País Valencià - FIECOV

n Associació Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu 
del Blat 

n Institució Alfons el Magnànim

n Instituto de Estudios Comarcales Hoya de Buñol 
- Chiva

n Associació Cultural La Massa

n Cercle d'Agermanament Occitano-Català 
(CAOC)

n Associació Amics del Tossal de les Tenalles - 
Sidamon

n Grup d'Investigació Coses del Poble de 
Mequinensa
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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
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Activitats dels centres d'estudis

Ruta literària “Paraules a peu” per Tàrbena.

Imatge cedida pel Centre d'Estudis Repoblació Mallorquina

al 12,75% i al 12,46% respectivament. La demarcació del 

País Valencià, amb 34 centres d'estudis, que suposen el 

9,85% del total, enguany ha passat al davant a la de  

Lleida, amb 33 centres d'estudis, que suposen un 9,56% 

de la totalitat. Segueixen empatats els àmbits de Girona i 

el Penedès, amb 25 entitats i un 7,24% cadascun, mentre 

que les Balears i la Franja també empaten, amb 7 entitats i 

un 2,03% cadascun. Els àmbits de la Catalunya del Nord, 

amb 4 centres d'estudis i Andorra i l'Alguer, amb un 

cadascun, tanquen la distribució de centres i instituts 

d'estudis per àmbits territorials.
Font: elaboració pròpia

Aquest any 2018, l'Institut Ramon Muntaner ha recollit un 

número total de 3.089 activitats realitzades per 205 centres 

d'estudis, és a dir, un 60% del total de centres d'estudis 

registrats, el mateix percentatge que l'any passat, ha donat 

notícia d'haver dut a terme alguna activitat durant aquest any, 

amb una mitjana de 15 activitats per entitat, quan el 2017 la 

mitjana havia estat de 19 activitats, tornant d'aquesta manera a 

les dades de 2016. Aquestes dades indiquen que, mentre que ha 

augmentat el número de centres que ens han fet arribar les 

seves activitats, el percentatge dels que ho han fet s'ha 

mantingut, mentre que han baixat lleugerament l'activitat. 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 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 2, s'ha vist com a mínim alentida, ja que el 

mateix gràfic mostra que aquest increment respecte l'activitat del 2017 ha 

estat només de l'1,65%.

Pel que fa a l'anàlisi dels mesos i trimestres en què es realitzen 

més activitats, les gràfiques 3 i 4, que ens mostren la 

comparativa mensual i trimestral respectivament, corroboren 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. Malgrat 

aquest fet, cal indicar que aquest 2018 es manté la mateixa 

inclinació mostrada l'any passat a la reducció de la diferència en 

l'activitat els mesos d'estiu, degut principalment a què alguns 

Cartell de la representació 

teatral “Records de xiquets i 

xiquetes de la guerra”, cedit 

per l'Associació Cultural Pi 

del Broi, i visita guiada a 

l'Hospital de Sant Pau de 

Barcelona, cedida pel Centre 

d'Estudis Lluís Domènech i 

Montaner



Resum anual 2018

Font: elaboració pròpia

* L'interval d'aquestes dades és dels anys 2014-2017 
perquè no se'n tenen de 2013

*

centres d'estudis, com el Taller d'Història de Gràcia o 

l'Associació per la Preservació Patrimoni Ferroviari – Amics 

del Ferrocarril de Móra la Nova, han seguit duent a terme un 

número elevat de visites guiades durant els mesos de juliol i 

agost, molt enfocades als turistes que visiten les poblacions on 

estan ubicats. Per últim, també cal destacar que la Setmana 

Santa segueix influint en l'activitat dels centres d'estudis, que 

disminueix durant l'abril de 2014, 2015 i 2017 i durant el març 

de 2016 i 2018, quan les vacances de Setmana Santa 

coincideixen en aquests mesos.  

Pel que fa a l'assistència de públic, aquest 2018 l'Institut Ramon Muntaner ha recollit les dades de 2.083 activitats, 

donades per 73 centres d'estudis, amb un total de 122.928 assistents. Si projectem aquestes dades pel total de 3.809 

activitats que s'han dut a terme, ens dona un total de 224.787 assistents a totes les activitats dels centres d'estudis 

realitzades durant aquest any 2018, cosa que suposa un augment del 24,52% respecte de l'any passat, molt per sobre 

del 7,21% d'increment entre 2016 i 2017. Aquest augment més que notable de l'assistència a les activitats dels centres 

d'estudis contrasta amb l'estancament del nombre d'activitats organitzades, que només ha estat d'un 1,65%. D'aquesta 

manera, el que sí que s'ha vist incrementat notablement ha estat 

la mitjana d'assistents a aquestes activitats, que ha passat dels 

47 assistents l'any 2017 als 59 del 2018, tornant així a la 

tendència d'organitzar activitats amb més assistència que 

vèiem als anys anteriors (67 assistents de mitjana per activitat el 

2014 i 64 el 2015). 

Si analitzem els àmbits territorials on els centres d'estudis han 

dut a terme les seves activitats, veiem al gràfic 6 que el 

Principat és el territori on se segueixen realitzant la major part 

de les activitats dels centres d'estudis, com en els anys 

anteriors. Així doncs, els centres d'estudis han dut a terme 3.330 

activitats al Principat, dades que suposen un 87,42% del total, 

mentre que la resta, 479 (un 12,58%) s'han realitzat a la resta de 

territoris de parla catalana, amb una proporció molt similar a la 

donada l'any 2017. D'aquesta manera, la distribució territorial 

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.

En referència 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 7 que aquest 2018 l'àmbit 



l' informaIRMU 

Font: elaboració pròpia

territorial de Barcelona, que durant els últims quatre 

anys havia anat augmentant la seva activitat, la veu 

estancada per primera vegada, amb 1.300 activitats, 

només set menys que l'any anterior. Per altra banda, ha 

l'àmbit territorial de Tarragona el que més ha augmentat 

l'activitat, tot i que amb un discret 6,23% més. 

L'estancament ha estat la tònica de la resta d'àmbits 

territorials, amb un increment molt lleuger al País 

Valencià, Terres de l'Ebre, Lleida, les Balears i la Franja, 

amb 17, 9, 8, 7, 3 i 2 activitats més cadascun, i una 

rebaixa igual de lleugera. Per altra banda, ha estat 

l'àmbit territorial del Penedès qui ha tingut un 

decreixement més important, amb 32 activitats menys, 

un 8,9%, mentre que altres àmbits com el de Girona, 

Andorra i la Catalunya del Nord la disminució ha estat 

molt més lleugera, de 5, 2 i 1 activitat menys 

respectivament. Per últim, cal destacar que, per tercer 

any consecutiu, enguany tampoc no s'hi ha realitzat cap 

activitat dels centres d'estudis a l'Alguer. 

Pel que fa a la tipologia d'aquestes activitats, els gràfics 

8 i 9 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 2018, amb un total de 

1.308 sortides que suposen el 34,34% del total. En 

aquest sentit, tal i com es pot veure en el gràfic 9, aquests 

cinc últims anys s'ha produït un augment d'aquest tipus 

d'activitats en el total de les que es duen a terme pels 

centres d'estudis que s'ha mantingut enguany, tot i que 

amb un increment molt menor, d'un 4,81%, en contrast 

amb l'increment del 49,46% entre 2016 i 2017. Després de les visites guiades, les presentacions i inauguracions (668) 

i les conferències (656) són les dues tipologies d'activitat més representades, corresponent a un 17,53% i a un 17,22% 

del total d'activitats, respectivament, uns percentatges molt similars als de l'any 2017. De fet, la única tipologia 

d'activitat que disminueix d'una manera més significativa és justament la dels cursos, que al 2017 va veure 

augmentada la seva representativitat, amb un increment del 41,41% respecte de l'any anterior. D'aquesta manera, 

aquest 2018 els centres d'estudis han organitzat fins a 289 cursos i tallers, 32 menys que a l'any 2017, dades que 

suposen un decrement del 9,97%. La resta d'activitats, repartides 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, mantenen sense gaires variacions les seves dades respecte l'any anterior.
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Convocatòries de premis, beques i concursos dels centres d'estudis

L'any 2018, un total de 49 centres d'estudis ha obert 78 convocatòries de 

premis, beques i concursos, amb una dotació total de 156.460€.

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 i 3 premis a treballs de final de grau. 

Si comparem aquestes dades amb les recollides els anys anteriors, tal i 

com es pot veure als gràfics 10, 11 i 12, veiem que les xifres han continuat 

amb la tendència a l'alça que va començar el 2017, després de tres anys 

seguits en què les dades van anar disminuint, encara que lleugerament. No 

obstant això, aquest augment ha estat més discret, tant en el número de 

convocatòries, amb un 13,04% més (percentatge inferior al de la variació 

entre 2016 i 2017, que era del 46,81%), com en les dotacions d'aquestes 

convocatòries, que s'han vist incrementades en 11.300€, un 7,78% més, 

també lluny de l'augment del 34,35% entre 2016 i 2017, de la mateixa 

manera que el número de centres d'estudis convocants, que també ha 

augmentat en un 8,89%, percentatge molt inferior a l'increment del 50% 

entre 2016 i 2017. 

*

*

D'aquesta manera, aquest 2018 s'han obert per primera vegada les següents convocatòries de centres d'estudis:

- I Concurs de Clips El patrimoni de Gavà a vista de dron, del Centre 

d'Estudis de Gavà

- I Premi de Poesia Recitada Ribera d'Ebre, del Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre

- I Premi Narcís Fages de Romà. Figueres-Empordà a treballs de recerca 

en temes d'olivera i oli, de l'Institut d'Estudis Empordanesos

- Beques CEIC Alfons el Vell 2018

- I Premis d'Investigació Jove 2018, de FEDINES i Institució Alfons el 

Magnànim

- I Premi Treball Final de Grau, de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida

Pel que fa als àmbits territorials en els quals es convoquen aquests premis 

i beques de recerca local i comarcal, els gràfics 12 i 13 ens mostren que és 

al de Barcelona on es duen a terme 28 de les 78 convocatòries d'aquest 

2017, un 35,89% del total i un 16,67% més que a l'any 2017. 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, 

que manté les mateixes 12 convocatòries de l'any passat, un 15,38% del 

total i, especialment, al País Valencià, amb 7 convocatòries, un 133,34% 

més que l'any passat, i la Franja, que dobla les dades amb 4 convocatòries 

en lloc de les 2 que es van convocar el 2017.  La resta de convocatòries es troben en els altres àmbits territorials, 

excepte els del Penedès, la Catalunya del Nord i l'Alguer, que segueixen sense convocar cap premi i/o beca de recerca 

d'aquest tipus, com en els anys anteriors.

*

*

*
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L'any 2018 s'han dut a terme 220 exposicions, 184 de les quals de producció pròpia, realitzades per 70 centres 

d'estudis i exposades en 73 poblacions.

Si comparem aquestes dades amb les dels anys anteriors, tal i com es pot veure en el gràfic 14, veiem que el nombre 

d'exposicions realitzades enguany pels centres d'estudis disminueix lleugerament respecte el 2017, fet que no 

passava des de l'any 2014. D'aquesta manera, aquest 2018 s'han realitzat 16 exposicions menys que l'any anterior, 

que suposen un decrement del 6,78%.

Pel què fa als àmbits territorials on podem trobar aquestes 

exposicions, la gràfica 15 mostra que es trenca l'empat 

entre les demarcacions de Barcelona i Tarragona que hi va 

haver l'any passat, amb una disminució d'ambdós 

territoris, tot i que molt més accentuat a les comarques de 

Barcelona,  que passen de 80 exposicions a 64, un 20% 

menys, mentre que a les comarques de Tarragona la 

disminució és només del 3,75%. Aquesta tònica 

descendent ens la trobem en la majoria d'àmbits 

territorials, amb l'excepció de la Franja,  la Catalunya del 

Nord, Girona i Lleida, que veuen augmentada la seva 

activitat expositiva amb increments del 300%, 125%, 

100% i del 5,4% respectivament. La resta d'àmbits territorials (el Penedès, amb 6 exposicions; les Balears, amb 4 i el 

País Valencià amb 5), completen aquesta gràfica en la qual ni Andorra ni l'Alguer no hi surten representades aquest 

2017, per tercer any consecutiu.

Els centres d'estudis amb més activitat expositiva aquest any han estat l'Institut d'Estudis Ilerdencs, amb un total de 

31 exposicions; l'Institut d'Estudis Vallencs, amb 23, i el Centre de Lectura de Reus, amb 21 mostres. 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 “Ruixats de foc: els bombardeigs a les comarques de 

Tarragona i terres de l'Ebre”, del Centre d'Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras, que ha itinerat per diferents 

poblacions del Camp de Tarragona 

com Vila-seca, Mont-roig del Camp o 

Riudoms; l'exposició “Josep M. Miró i 

Rosinach -el pintor de la Segarra”, del 

Grup de Recerques de les Terres de 

Ponent, que s'ha pogut veure a 

Bellpuig d'Urgell i Lleida; o “Les 

esglésies parroquials dels segles XVII 

i XVIII. Els Arxiprestats de la Tordera, 

Selva i Farners-Montseny”, del Centre 

d'Estudis Selvatans, que ha voltat per 

Santa Coloma de Farners i Campllong.

Exposicions del centres d’estudis
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Publicacions del centres d’estudis

Durant l'any 2018 112 centres d'estudis han editat un total de 268 publicacions, el mateix número que l'any passat, 

tal i com es pot veure a la gràfica 16, dades que suposen un estancament de l'activitat editorial respecte els anys 

anteriors. 

Si mirem la gràfica 17, que mostra les comparatives dels anys 

2013 al 2018 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 91 

publicacions, un 33,95% del total, tot i que les publicacions 

d'aquest àmbit territorial s'han vist disminuïdes en un 7,14% 

respecte el 2017. Pel que fa a l'evolució respecte els anys anteriors, les demarcacions territorials que augmenten el 

número de publicacions editades pels centres d'estudis aquest 2018 són les Terres de l'Ebre, amb un augment de 

l'11,12%; Lleida, amb un increment del 38,09% i Girona i les Balears, amb un augment del 10,52% cadascuna. A la 

resta de demarcacions territorials, l'activitat editorial s'ha vist disminuïda, com a les comarques de Barcelona, fent 

que, al final, hi hagi hagut aquest estancament de publicacions editades per als centres d'estudis aquest 2018.

Pel que fa a la tipologia de les publicacions editades pels centres d'estudis aquest any 2018, hi ha un canvi de 

tendència en referència a les monografies, en què s'ha aturat l'augment exponencial dels últims dos anys, passant de 

112 publicacions monogràfiques el 2017 a les 101 d'enguany, un decrement del 9,82%. En canvi, el número de 

revistes sí que ha seguit augmentant, continuant amb la tònica dels dos anys anteriors, passant de 138 números el 

2017 a 151 enguany, un augment del 9,42%. Per la seva banda, el número de miscel·lànies també ha augmentat, 

encara que molt lleugerament, passant de 12 a 14 miscel·lànies publicades, mentre que els CDs o DVDs sí que han 

disminuït notablement, passant de 5 a 2 publicacions aquest 2018.

Per últim, volem destacar les novetats editorials d'aquest 2018, tant pel que fa a les revistes com a les col·leccions de 

monografies. En el cas de les revises, enguany s'han començat a editar les publicacions periòdiques Sovatge, del 

Centre de Documentació de l'Ecomuseu dels Ports, a Horta de Sant Joan, i Empelt, de l'entitat Maestrat Viu. Pel que fa 

a les col·leccions de monografies, aquest 2018 s'han encetat Tot Història llibres, de Tot Història Associació Cultural, i 

Memòria fotogràfica dels barris de l'Hospitalet, del 

Centre d'Estudis de l'Hospitalet – CEL'H.

Font: elaboració pròpia
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Conclusions

A partir de les dades recollides en aquest informe sobre l'activitat dels centres d'estudis locals i comarcals de les terres 

de parla catalana durant l'any 2018, arribem a la conclusió que aquesta activitat segueix en una dinàmica ascendent, tot 

i que amb un increment més lleuger respecte l'interval anterior, entre 2016 i 2017. D'aquesta manera, mentre que el 

nombre de centres d'estudis segueix augmentant, amb nou centres d'estudis més, aquest increment s'ha estancat 

respecte a l'any anterior, en què hi va haver tretze altes de centres d'estudis i quatre baixes. No obstant això, aquest 

augment lent però continuat fa que el nombre de centres d'estudis registrats des de l'any 2013 fins al 2019 s'hagi vist 

incrementat fins al 50%.

Aquest estancament també ens el trobem en el percentatge de centres d'estudis dels quals tenim notícia que han 

realitzat alguna activitat aquest 2018, que segueix sent del 60%. D'aquesta manera, és lògic que el número d'activitats 

recollides durant aquest 2018 també sigui similar al de l'any passat: 3.809, només un 1,65% més que al 2017. Malgrat 

aquest estancament, cal indicar que el que sí que ha augmentat ha estat l'assistència a aquestes activitats, amb un 

augment del 24,52% respecte de l'any passat, molt per sobre del 7,21% d'increment entre 2016 i 2017. Per tant, ens 

trobem davant d'un augment de la mitjana d'assistència a aquestes activitats, que ha passat dels 47 assistents l'any 2017 

als 59 del 2018, tornant així a la tendència d'organitzar activitats amb més assistència que vèiem als anys anteriors.

Com en l'any anterior, també ha estat en l'àmbit de les convocatòries de premis i beques de recerca registrades en què 

s'ha registrat l'augment més significatiu, encara que d'una manera força més discreta respecte a l'any passat, tant pel 

nombre de convocatòries, amb un increment del 12,04% (respecte l'increment del 46,81% de 2017), com de la dotació 

econòmica de les mateixes, que també augmenta en menor mesura, un 6,78% (respecte l'augment del 34,35% de 

2017). De fet, l'únic camp en el qual augmenten les dades és el de les activitats dels centres d'estudis, amb un increment 

de l'1,65%, mentre que les publicacions s'estanquen amb 268 elements referenciats, el mateix nombre que a l'any 

2017. Per últim, l'àmbit en què sí que hi ha hagut un decrement de l'activitat ha estat el de les exposicions, que han 

disminuït un 6,78%. 

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 35,07% del total.  No obstant això, les comarques de Tarragona tornen a 

passar per davant a les de Barcelona  pel que fa a l'organització d'exposicions, gràcies a l'activitat d'entitats com el 

Centre de Lectura de Reus, l'Institut d'Estudis Vallencs o el Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP).
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