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Editorial

Lluís Puig i Gordi

Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 

Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i president del patronat de l'IRMU

La publicació de la Memòria anual, que any rere any es ve publicant des del 2003-
2004, és una fita en el camí de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU). Un camí que, des de 
tots els punts de vista, és de llarg recorregut. 

La renovació del patronat i el compromís del nou govern de la Generalitat de 
Catalunya a través del Departament de Cultura amb l'IRMU, tal com queda exposat en 
aquesta Memòria 2010-2011, avala el llarg recorregut d'aquest centre que té com a 
finalitat la creació de xarxes entre els centres i instituts d'estudis locals i comarcals.

Com les fites dels camins, que són punts d'arribada i punts de partida, les memòries 
d'activitats són també el moment de fer balanç d'un període de temps, però alhora també 
d'explicar els projectes de futur.

Com queda palès en la memòria, tot i els difícils moments que estem passant es 
mantenen els principals projectes i es continuen convocant dues de les tres convocatòries 
anuals de l'IRMU, en concret aquelles que s'han considerat més importants per a un major 
nombre d'entitats.

La presentació de dades de la memòria demostra una projecció cada cop més gran 
de la difusió dels projectes, activitats i recerques dels centres d'estudis. En aquest sentit, 
les dades reforcen la idea de què parlem d'una important xarxa territorial amb una gran 
activitat i amb una forta incidència en el territori.

L'estructura en xarxa és la més idònia per a l'IRMU, un instrument al servei de la 
recerca i la promoció cultural que desenvolupen els centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals, perquè és una capil·laritat que alimenta i s'alimenta del teixit social i que té 
l'origen en els àmbits local i comarcal. Però potser el fet més singular de la xarxa és que 
els diversos centres o nòduls fan possible la realització d'estudis integrals, degut a les 
possibilitats que planteja el treball en xarxa i també degut a la proximitat amb el patrimoni 
del territori.

Aquesta memòria-fita està situada en un tram costerut del camí, però amb 
dedicació i esforç farem la pujada. Tenim les eines, la voluntat i la intel·ligència per 
aconseguir-ho. Fins la propera fita, on farem balanç del que hem fet i ens plantejarem 
nous reptes de futur. 



Sumari



Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

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

Funcionament intern de l’Institut Ramon Muntaner 6.

Recercat 2011 8.

VII Edició Espai Despuig 12.

L'IRMU i les tecnologies de la informació 13.
4.1 Portal 13
4.2 Projecte RACO 15
4.3 Venda de publicacions a Internet 18
4.4 Eines de difusió 19

Projectes coorganitzats o amb suport  de l'IRMU 20.
5.1 Projectes 20
5.2 Activitats 24
5.3 Participació 29

Ajuts, beques i subvencions 33.
6.1 Ajuts a activitats 33
6.2 Ajuts a projectes 40
6.3 Ajuts a publicacions 43
6.4 Beca Joan Veny 46
6.5 Premi Josep M. Domènech 46

Convenis i col·laboracions 47.
7.1 Activitats com a membres de l'Observatori del Patrimoni Etnològic 47
7.2 Conveni amb CaixaForum de l'Obra Social de la Caixa 52
7.3 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 52
7.4 Convenis amb suport econòmic o logístic 52
7.5 Conveni amb l'Institut Català d'Arquelogia Clàssica (ICAC) 53
7.6 Mitjans de comunicació 53
7.7 Relacions amb les universitats 53
7.8 Subdirecció General d’Arxius 54
7.9 Tallers per a la Festa Terres de l'Ebre  54

Publicacions 55.

Resultat econòmic 2010 56.

L'IRMU informa: Algunes dades destacades entorn a l'activitat
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals 59.

10.



Funcionament intern1.

6.
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R A M O N 

M U N TA N E R

El passat mes de juny es constituïa el nou patronat de 
l'Institut Ramon Muntaner. Com a conseqüència dels canvis en 
la Generalitat de Catalunya, calia renovar les persones que 
formaven part del patronat i que ostenten la seva representació.

La composició, a mes de juny de 2011, va quedar de la 
següent manera:

- El Sr. Lluís Puig i Gordi, president del patronat

- El Sr. Francesc Ferrer Celma, vicepresident primer

- La Sra. Yvonne Griley Martínez, vocal

- El Sr. Josep M. Sans i Travé, vocal

- El Sr. Josep M. Roig Rosich, vocal

- El Sr. Salvador Alegret Sanromà, vocal

- El Sr. Josep Sánchez Cervelló, vocal

- El Sr. Josep Santesmases i Ollé, vicepresident segon

- El Sr. Francesc Viso Rodríguez, secretari

- El Sr. Narcís Figueras Capdevila, vocal

- El Sr. Carles Riba Romeva, vocal

- El Sr. Antoni-Lluís Carrió Artigues, vocal

- El Sr. Francesc Xavier del Hoyo Bernat, vocal

- La Sra. Pilar Tarrada Gol, vocal.

A posteriori, es va produir un altre canvi, que va 
ser la substitució del Sr. Josep Sánchez Cervelló per 
la Sra. Cristina Lasala Loran, regidora de Cultura de 
l'Ajuntament de Móra la Nova.

A partir d'aquest número de la revista l'Institut 
Ramon Muntaner s'abreujarà oficialment com a 
IRMU i no IRM, ja que és el nom adaptat 
majoritàriament per tothom per a designar l'Institut. 

Aprofitem per mostrar el nostre agraïment a les 
persones que han format part del patronat aquests 
darrers anys.

Nou patronat. Mas de la Coixa, juny del 2011. Fons IRMU

l'únic que et demanaria i tanquem:
- pàgina 6, afegir davant de l'apartat que comença amb 
"A partir..." la
frase.
"Aprofitem per mostrar el nostre agraïment a les 
persones que han format
part del patronat aquests darrers anys"

- a la pàgina 10 fer un requadre on diu que el video del 
recercat es podrà
consular al portal de l'IRMU, afegir l'enllaç i fer que 
destaqui, perquè
sinó queda massa dins el text i pot quedar molt diluït.
M'envies la versió final.
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2. 7a. edició

Escaldes-Engordany, Capital de la Cultura Catalana 2011, va 
ser l'escenari de la setena edició del Recercat. Jornada de 
Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, 
celebrada els dies els dies 14 i 15 de maig.

Per a l'Institut, la celebració del Recercat a Andorra ha estat un nou repte per les dificultats que 

suposava un esdeveniment d'aquesta magnitud fora de Catalunya i de les fronteres de la Unió Europea, 

però valorem molt favorablement els resultats assolits: 

El nombre d'entitats participants ha superat el centenar: cent quatre centres van aportar materials 

o van ser presents als actes i una desena més van participar en les candidatures als premis.

Hi ha hagut una important presència de persones procedents de les entitats en els diferents actes 

programats.

S'hi van exposar més de tres-cents títols diferents, entre monografies, números de revista i 

materials audiovisuals.

S'ha produït un alt seguiment i una molt bona valoració per part dels mitjans de comunicació 

local. 

Un dels aspectes més ben valorats per les autoritats andorranes, i que sovint no s'ha tingut prou en 

compte per part de la resta de ciutats que han estat Capital de la Cultura Catalana en les quals s'ha 

celebrat el Recercat, és que aquesta activitat suposa una important inversió econòmica en el 

territori. El president del comitè de la Capital de la Cultura Catalana a Escaldes-Engordany, Pere 

Moles, ho destacava al Periòdic Andorrà: “En un moment fluix des del punt de vista turístic, el 

Recercat ajuda a omplir els hotels i a fer viure una mica el país”.

Inauguració de la Fira. Fons IRMU.



8.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

2011

Potser la part més negativa ha estat la reducció del nombre de visitants locals respecte a Badalona i 

Figueres. 

La fira d'enguany ha estat ubicada en una carpa, 

com en les dues darreres edicions,  a la plaça dels 

Coprínceps, amb l'exposició de totes les publicacions i 

materials de difusió dels centres d'estudis participants. 

Al mateix recinte de la fira s'ha mantingut l'espai 

audiovisual, que es va obrir per primera vegada el 2010 

a Badalona, on s'han projectat diferents materials 

realitzats o en què han participat els centres i els 

instituts d'estudis locals i comarcals. La fira es va 

inaugurar el dissabte 14 de maig a les deu del matí amb 

la participació de la Sra. Àngels Mach, presidenta de la 

SAC; el Sr. Xavier Tudela, de l'Organització Capital de 

la Cultura Catalana; el Sr. Josep Santesmases, president de la CCEPC i vicepresident segon de l'IRMU; 

el Sr. Daniel Mandicó, conseller de Cultura del Comú de Canillo; el Sr. Daniel Bastida, rector de la 

Universitat d'Andorra; la Sra. Trini Marin, consellera major del Comú d'Escaldes-Engordany, i el Sr. 

Pere Moles, conseller menor del Comú d'Escaldes-Engordany i president del comitè de treball de 

l'organització Capital de la Cultura Catalana Escaldes-Engordany 2011, qui va ser l'encarregat 

d'inaugurar oficialment la fira.

Paral·lelament, el mateix dissabte, a la sala d'actes del Comú d'Escaldes, van tenir lloc diferents 

presentacions, taules rodones i l'acte de lliurament dels Premis RECERCAT. A les onze del matí 

s'iniciaven les conferències amb “El paper del món agrari dins l'economia”, conversa entre el Sr. 

Miquel Font, president de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra, i el Sr. Pep Riera, ex-

secretari general de la Unió de Pagesos. A posteriori, va tenir lloc la taula rodona  “Els recursos 

energètics i el Pirineu”, en què hi van participar el Sr. Carles Riba, president del Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat i membre del patronat de l'Institut Ramon Muntaner; el Sr. Arcadi 

Castilló, director de l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran (IDAPA); la sra. Eva 

Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, i el Sr. Albert Moles, director general de FEDA. 

La responsable de moderar aquesta taula va ser la Sra. Àngels Mach, presidenta de la Societat 

Andorrana de Ciències.

Interior de la carpa. Foto cedida per Antoni-Lluís Carrió

Fira

Presentacions i taula rodona
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Lliurament dels Premis Recercat. Fons IRMU

Premis Recercat 2011
Després de les diferents presentacions, a dos 

quarts de dues de la tarda es va dur a terme el que 

en els darrers anys s'ha convertit en l'acte central 

de la jornada, el lliurament dels Premis 

RECERCAT  de reconeixement a la tasca d'una 

entitat i a una persona vinculada a un centre 

d'estudis. Enguany, els guardonats van ser el 

Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i 

mossèn Benigne Marquès Sala. Es van presentar 

cinc candidatures a cadascuna de les categories i 

el jurat va tenir dificultats per a destriar els 

guardonats degut a la qualitat de les propostes 

presentades. El presentador dels premis va ser el 

periodista de la Cadena Ser Frederic Vincent. En l'acte de lliurament dels premis van intervenir el Sr. 

Josep Santesmases, president de la CCEPC; el Sr. Lluís Puig, president de l'IRMU i director del Centre 

de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Pere 

Moles, conseller menor del Comú d'Escaldes-Engordany i president del comitè de treball de 

l'Organització Capital de la Cultura Catalana Escaldes-Engordany 2011.

Com en les anteriors edicions, el programa oferia la possibilitat de visitar diferents exposicions, la 

majoria de les quals es trobaven al vestíbul de l'edifici de Prat del Roure, com la mostra “Cabassos 

barata pataques”, comissariada pel Centre d'Estudis Lo Lliscó de Mas de Barberans i produïda per 

l'Ajuntament de Mas de Barberans i l'Institut Ramon Muntaner, l'objecte de la qual és analitzar 

l'intercanvi, un tret de les societats preindustrials que encara és present en l'imaginari d'una bona part 

de la població. L'exposició “40 anys de moviments veïnals a l'Hospitalet” se centra en la recuperació de 

la història de les associacions de veïns per tal de mostrar el paper reivindicatiu i de lluita que van portar 

a terme en els primers anys de la democràcia, així com el seu paper d'oposició al règim franquista, i està 

realitzada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet. La mostra “Fem memòria del pantà”, coordinada des del 

Consorci Ruta dels Oficis d'Ahir, amb la participació dels ajuntaments de Coll de Nargó, Fígols i 

Alinyà, Oliana, Organyà i Peramola, així com del Consell Comarcal de la Seu d'Urgell, tracta diversos 

aspectes de la construcció i el funcionament de la presa i de la central hidroelèctrica d'Oliana, mentre 

Exposicions
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Grup d'assistents al Recercat poc abans
de tancar la fira. Fons IRMU.

que l'exposició “La Vall del Madriu”, de la Comissió 

Nacional Andorrana per a la Unesco, explica com l'any 

2004 la Unesco va declarar la vall del Madriu-Perafita-

Claror Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge 

cultural.

En un altre espai, el Santuari de Meritxell a Canillo, 

estava ubicada l'exposició “El món agrari a les terres de 

parla catalana”, que es va inaugurar el dia 3 de maig i es 

va poder visitar fins al dia 29 de maig. El programa del 

Recercat oferia la possibilitat d'una visita nocturna el 

dissabte 14 de maig i un bon número de participants es 

van desplaçar a Canillo el dissabte a la nit per visitar-la. 

Altres activitats
El diumenge al matí també es va organitzar una visita al camí hidroelèctric d'Engolasters que també 

va tenir una molt bona acollida.

El vídeo del Recercat es podrà visionar directament entrant a l'apartat dedicat al 

Recercat del portal de l'IRMU.   http://www.sre.urv.es/irmu/recercat/

Des de l'IRMU observem com any rere any el Recercat es va consolidant com a punt de trobada i 

difusió de la recerca local i comarcal perquè s'ha convertit en una data de referència per a les entitats i 

perquè ens permet difondre tot el moviment més enllà dels públics habituals aconseguint un 

coneixement i reconeixement important.

No volem acabar l'article sense agrair a la Societat Andorrana de Ciències, al Comú d'Escaldes i al 

Comú de Canillo el seu suport i implicació en l'organització de l'activitat; a totes les entitats i als seus 

representants, la seva participació, i als mitjans de comunicació, institucions i empreses privades, el 

seu suport.



memòria anual
2010  2011 11.

També cal agrair la dedicació i implicació directa d'Àngels Mach i Antoni Pol (Societat Andorrana 

de Ciències), Monserrat Planelles (Comú d'Escaldes-Engordany), Lluís Obiols (Institut d'Estudis 

Comarcals de l'Alt Urgell) i als equips de la CCEPC i de l'Institut Ramon Muntaner. La coordinació, 

implicació i il·lusió de tothom han fet possible l'èxit d'aquesta edició. 

El Recercat 2011 ha estat organitzat per l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres 

d'Estudis de Parla Catalana, la Societat Andorrana de Ciències i el Comú d'Escaldes Engordany, amb la 

col·laboració del Comú de Canillo, l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, el Centre d'Estudis 

Ribagorçans, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i la Fundació Privada Mútua 

Catalana. Ha comptat amb el suport de Catalunya Ràdio, el Punt, Presència, Avui, Andorra 2000, 

Govern d'Andorra, Ajuntament de Móra la Nova, Organització Capital de la Cultura Catalana, 

Fundació Nous Horitzons, Fundació Josep Irla, FEDA, Associació de Pagessos i Ramaders del 

Principat d'Andorra, Diari d'Andorra, Diari Més, El Periòdic d'Andorra, Bon dia, Cadena Pirenaica, 

RTVA, ad ràdio, Fòrum AD, Viure als Pirineus, ANA, La Manyana i El Segre.

El 2012, el Recercat tindrà lloc a Tarragona. Properament us informarem de les dates perquè les 

marqueu en les vostres calendaris i perquè comenceu a pensar en la preparació de materials per als 

estands del vostre àmbit territorial. 

activitat asociada a la

12 i 13 de maig de 2012

Nombre d'entitats participants:   112 entitats del conjunt dels territoris de parla catalana

Nombre d'assistents vinculats acentres d'estudis:   Entorn a les 200 persones

Total de títols exposats:   Entorn a 300  

Total de vendes realitzades:   36 publicacions 

Us hi esperem!



3. VII Edició Espai Despuig

L'any 2009, el patronat de l'Institut Ramon Muntaner va decidir que l'Espai Despuig 

fos una activitat bienal, en què s'alternarien la realització de la taula rodona un any i la 

publicació de les intervencions, l'altre.

D'aquesta manera, l'any 2010 s'ha publicat l'edició del VI Espai Despuig que, amb el 

títol “Estudis locals i educació”, es realitzà el 7 de novembre de 2009 a Sitges (el Garraf). 

Aquesta publicació, que es pot trobar a text complet al portal de l'Institut Ramon Muntaner, compta en 

primer lloc amb una introducció de Victòria Almuni, presidenta del Centre d'Estudis Seniencs, que 

s'encarregà de la moderació de la taula rodona. Posteriorment, trobem l'article “Els centres d'estudis i 

els IES: com vincular la recerca local als interessos dels joves” de Vinyet Panyella, escriptora i 

presidenta del Grup d'Estudis Sitgetans. L'autor del segon text, que porta per títol “Estudis locals i 

educació” és Antoni Gavaldà, de la Universitat Rovira i Virgili, mentre que Joan Santacana, de la 

Universitat de Barcelona, s'encarregà de l'últim article, “Centres d'estudis locals, microhistòria, 

etnologia i educació”. La publicació es tanca amb una transcripció del debat posterior a la taula rodona 

del VI Espai Despuig.

Seguint amb aquesta alternança, la VII edició de l'Espai Despuig, organitzat per l'Institut Ramon 

Muntaner i, en aquesta ocasió, el Centre d'Estudis Selvatans, es realitzarà el 5 de novembre de 2011 a 

Lloret de Mar (la Selva).

En aquesta edició, la taula rodona habitual en què se centra l'Espai Despuig es complementarà amb 

una de les matinals que organitza el Centre d'Estudis Selvatans, que consistirà en una visita comentada 

a Can Saragossa i a l'espai dedicat al pintor Joan Llaverias i Labró, a càrrec de Joan Domènech, i a 

l'exposició permanent sobre el final del món ibèric a Lloret de Mar, a càrrec de Joan Llinàs.

Després d'aquestes visites, es realitzarà a la Biblioteca – Casa de Cultura la taula 

rodona “L'associacionisme i els equipaments culturals al territori: cooperació per 

a la mediació”, en què participaran M. Àngels Suquet, directora de l'Arxiu Municipal 

de Sant Feliu de Guíxols; Jordi Tura, director del Museu Etnològic del Montseny La 

Gabella, d'Arbúcies; Josep Vives, cap del Servei de Biblioteques de la Direcció 

General de Promoció i Cooperació Cultural del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, i Pere Gifre, president de l'Institut d'Estudis Empordanesos. 

La moderació de la taula rodona anirà a càrrec d'Amaranta Gibert, de Nova Ràdio 

Lloret.

ESPAI
DESPUIG

 VI  EDICIÓ

Portada de la publicació
corresponent a la VI edició
de l'Espai Despuig
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4. L'IRMU i les tecnologies de la informació

El portal 

memòria anual 13.2010  2011

Des de la seva creació, l'Institut Ramon Muntaner ha apostat per les noves tecnologies, convertint-

se el seu portal, http://www.irmu.org, en un dels puntals en què se sustenta l'activitat de l'Institut, per 

una part, i dels centres d'estudis dels territoris de parla catalana per l'altra. L'augment mantingut del 

nombre de centres d'estudis adherits al portal de l'IRMU des de la seva creació fins a l'actualitat 

demostra l'important paper d'aquesta eina a l'hora de recopilar i donar difusió de tota la informació dels 

centres d'estudis locals i comarcals, tal i com es pot veure en la primera gràfica.

Segons aquestes dades, en l'actualitat hi ha comptabilitzats 258 

centres d'estudis adherits al portal de l'IRMU, un 28.5% més que 

l'any 2008. Aquesta progressió també es dóna en les monografies 

dels centres d'estudis referenciades al portal de l'IRMU, que 

actualment són 1071, un 21.7% més que quatre anys abans (vegeu 

la gràfica 2); en les capçaleres de les revistes, que a dia d'avui 

arriben a 135, un 23.85% més que l'any 2008 (vegeu la gràfica 3); i, 

finalment, en les altres publicacions, que, amb 491 referències, són 

les que més han augmentat en els últims quatre anys, un 44.4%.

A banda de tota la informació referent als centres d'estudis, el 

portal també serveix com a plataforma de difusió de les activitats i 

projectes de l'Institut Ramon Muntaner. En aquest sentit, durant tot 

aquest últim any s'ha treballat per realitzar webs dedicades a donar 

a conèixer activitats com el VII Col·loqui d'Estudis Transpirinencs 

i el VIII Congrés de la CCEPC, en les quals es podia trobar el 

programa definitiu d'aquestes jornades, així com un butlletí 

d'inscripció telemàtic per tal de facilitar les inscripcions a aquestes 

activitats. 

Mereix una menció a banda la web corresponent al projecte 

“Descobreix la teva història. Itineraris patrimonials”, que té com a 

objectiu convertir-se en una eina de contacte entre les entitats 

responsables dels itineraris mostrats a la web i aquells grups 

escolars o de públic general que vulguin realitzar aquestes visites. 

Cada itinerari conté una fitxa amb una descripció breu, la durada, el 

preu per persona, el mínim i el màxim de persones per grup, unes 

imatges i un dossier explicatiu. De moment, a aquesta web només 

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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es troba la informació referent als itineraris de la 

Setmana Tràgica per Barcelona, però està previst que, 

més endavant, se n'afegeixin d'altres.

A més d'aquestes novetats, també cal recordar que, 

dintre del mateix portal, es poden trobar subwebs 

corresponents al Recercat, l'Espai Despuig, la 

commemoració de la Setmana Tràgica, el projecte “El món agrari a les terres de parla catalana” o els 

Plecs d'Història Local que, tot i haver-se creat en els anys anteriors, se n'han anat actualitzant els 

continguts.

Aquesta actualització també s'ha dut a terme als apartats dels ajuts a projectes d'investigació o 

difusió cultural i al de convocatòries. En el primer apartat, s'ha reorganitzat la informació referent a 

les activitats i projectes dotats d'un ajut de l'Institut Ramon Muntaner, amb l'objectiu de què es puguin 

visualitzar millor, mentre que a l'apartat de convocatòries s'han separat les convocatòries vigents, 

mantenint les convocades per l'Institut i també les d'altres entitats o organismes, de l'històric 

d'activitats, en què es poden consultar les bases de totes les convocatòries realitzades per l'IRMU.

Per últim, no ens podem oblidar de les webs dels centres d'estudis que s'han creat en el servidor de 

l'Institut Ramon Muntaner, que en aquest últim any han pujat a un total d'onze webs amb la 

incorporació de les pàgines del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i del Centre d'Estudis Ignasi 

Iglésias, de Sant Andreu del Palomar. Aquest és un més dels serveis que l'Institut Ramon Muntaner 

posa a disposició dels centres d'estudis locals i comarcals, per la qual cosa recordem que els centres 

que hi estiguin interessats només cal que ens ho facin saber.

www.irmu.org
El portal actiu dels centres d'estudis
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Revistes  publicades  l'últim  any    

L'Institut Ramon Muntaner, des de juliol de 2010 fins a juliol 

de 2011, ha penjat a RACO 17 noves revistes a text complet. 

A continuació us presentem la relació d'aquestes revistes amb la 

data de publicació i les consultes realitzades fins ara segons les 

estadístiques de www.raco.cat  

www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

Digitalització de publicacions / RACO 

URTX Museu Comarcal de l'Urgell Setembre 2010 21.378

Materials del Baix Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat Llobregat Octubre 2010 6.244

L'Erol Àmbit de Recerques del Berguedà Octubre 2010 22.067

L'Espai Espai de Recerca Octubre 2010 1.472
Mascançà Centre de Recerques del Pla d'Urgell -

Mascançà Gener 2011 495
Quaderns del
Pregoner de l'Urgell Associació d'Amics de la Plana d'Urgell Gener 2011 2.790

Singladures Centre d'Estudis Vilassarencs Febrer 2011 2.514

Annals-Ibix Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès Febrer 2011 8.371

Butlletí del Centre 
d'Estudis Alcoverencs Centre d'Estudis Alcoverencs Març 2011 3.289

Butlletí del Centre
d'Estudis de la Terra Alta Centre d'Estudis de la Terra Alta Març 2011 2.579

Estudis altafullencs Centre d'Estudis d'Altafulla Març 2011 2.356

Finestrelles Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Març 2011 3.213

L'Ordit Centre de Recerques i Estudis Mogoda Març 2011 465

Quaderns d'estudi Centre d'Estudis de l'Hospitalet Abril 2011 1.442

Reboll Centre d'Estudis d'Història Natural
de la Conca de Barberà Juliol 2011 518

Recull Associació Cultural Baixa Segarra Juliol 2011 528

El Sot de l'aubó Centre d'Estudis Canetencs Juliol 2011 1.150

REVISTA CENTRE PUBLICACIÓ CONSULTES

Annals-Ibix Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès Febrer 2011 8.371

Butlletí del Centre 
d'Estudis Alcoverencs Centre d'Estudis Alcoverencs Març 2011 3.289

Butlletí del Centre
d'Estudis de la Terra Alta Centre d'Estudis de la Terra Alta Març 2011 2.579

L'Erol Àmbit de Recerques del Berguedà Octubre 2010 22.067

L'Espai Espai de Recerca Octubre 2010 1.472

Estudis altafullencs Centre d'Estudis d'Altafulla Març 2011 2.356

Finestrelles Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Març 2011 3.213

Mascançà Centre de Recerques del Pla d'Urgell -
Mascançà Gener 2011 495

Materials del Baix Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat Llobregat Octubre 2010 6.244

L'Ordit Centre de Recerques i Estudis Mogoda Març 2011 465

Quaderns d'estudi Centre d'Estudis de l'Hospitalet Abril 2011 1.442

Quaderns del
Pregoner de l'Urgell Associació d'Amics de la Plana d'Urgell Gener 2011 2.790

Reboll Centre d'Estudis d'Història Natural
de la Conca de Barberà Juliol 2011 518

Recull Associació Cultural Baixa Segarra Juliol 2011 528

Singladures Centre d'Estudis Vilassarencs Febrer 2011 2.514

El Sot de l'aubó Centre d'Estudis Canetencs Juliol 2011 1.150

URTX Museu Comarcal de l'Urgell Setembre 2010 21.378
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Cal dir que l'ajut a la digitalització que se'ns va concedir des de RACO ha fet possible la 

digitalització i posterior inclusió al repositori de les següents revistes: 

Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès

Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs

Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta

Dovella

Eivissa

L'Erol

Estudis altafullencs

Finestrelles

L'Ordit

Quaderns d'estudi

Reboll

Recull

El Sot de l'aubó

La resta s'ha digitalitzat amb el pressupost propi de l'IRMU i amb l'aportació de pdf's per part dels 

propis centres.

Dades de les nostres revistes

A juliol de 2011 comptem amb 47 revistes publicades i 3 més a la intranet; de manera que, quan 

aquestes surtin a la interfície, haurem arribat a les 50 revistes.

Una dada més: l'any 2010, les consultes a les revistes que es pengen des de l'Institut Ramon 

Muntaner van ser de 235.020, mentre que enguany ja en portem 241.877, quan encara falten uns mesos 

per acabar l'any.

Hem volgut fer una comparativa entre el número de revistes i el número d'articles introduïts per 

cadascuna de les entitats col·laboradores de RACO i ens ha sorprès gratament  veure que l'Institut 

Ramon Muntaner ocupa un destacat quart lloc, darrere d'institucions tan potents com la Universitat de 

Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans:

Organisme Números de revistes Articles

Universitat de Barcelona 1259 19.042

Universitat Autònoma de Barcelona 947 14.740

Institut d'Estudis Catalans 914 13.645

Institut Ramon Muntaner 885 11.003
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A continuació us mostrem el quadre de les consultes a les revistes de l'IRMU en els darrers anys:

I per acabar, una curiositat gratificant: si entreu a les estadístiques de RACO veureu que entre les 30 

revistes més consultades l'any 2011, i en la 19a. posició, ens trobem la revista L'Erol,  de l'Àmbit de 

Recerques del Berguedà, mentre que l'article més consultat de les revistes que aixopluga l'IRMU ha 

estat  “Aproximació a la bogeria de Narcís Oller”, de Teresa Guiluz i Vidal, publicat a la revista 

Quaderns de Vilaniu de l'Institut d'Estudis Vallencs, amb 1.267 consultes.

Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % Consultes %

2006 2007 2008 2009 2010*

- - 1.734 0,18 6.573 0,23 7.964 0,26 7.271 0,18 

- - 128 0,01 8.608 0,30 8.293 0,27 7.828 0,20 

373 0,35 527 0,06 10.914 0,38 9.829 0,32 12.197 0,30

222 0,2 173 0,02 291 0,01 1.227 0,04 1.191 0,03

- - - - - - - - 2.087 0,05 

130 0,12 94 0,01 444 0,02 1.160 0,04 1.211 0,03

- - - - - - 2.990 0,10 4.891 0,12

641 0,60 1.050 0,11 3.707 0,13 3.313 0,11 4.902 0,12

- - - - - - 5.744 0,18 10.060 0,25

- - - - - - - - 6.363 0,16

- - 1 0,00  557 0,02 258 0,01 629 0,02

 - - - - - - - - 360 0,01

- - - - - - 1.158 0,04 4.601 0,11

- - - - - - 11.196 0,36 18.819 0,47 

- - - - - - 778 0,03 1.388 0,03

- - - - - - 1.507 0,05 7.155 0,18

95 0,09 216 0,02 1.350 0,05 2.598 0,08 2.625 0,07

- -  1.120 0,12 27.240 0,95 22.766 0,73 25.462 0,64

- - - - - - 5.576 0,18 12.971 0,32 

275 0,26 854 0,09 1.610 0,06 5.221 0,17 11.509 0,29 

496 0,47 992 0,10 5.130 0,18 9.829 0,32 12.124 0,30

- - - - - - 6.962 0,22 17.557 0,44 

312 0,29 715 0,07 2.062 0,07 5.575 0,18 6.032 0,15

433 0,41 1.156 0,12 2.019 0,07 5.099 0,16 5.621 0,14 

- - - - - - 667 0,02 3.682 0,09 

- - - - 1.699 0,06 3.263 0,11 4.212 0,11 

1.640 1,54 4.744 0,50 6.375 0,22 3.874 0,12 4.516 0,11

181 0,17 300 0,03 519 0,02 2.275 0,07 3.383 0,08

97 0,09 295 0,03 820 0,03 1.682 0,05 2.934 0,07 

- - - - - - 6.845 0,22 15.469 0,39  

256 0,24 669 0,07 4.216 0,15 5.153 0,17 8.454 0,21 

- - - - - - - - -6.241 0,16 

- - - - 244 0,01 628 0,02 1.275 0,03
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Es tracta d'un projecte ambiciós i amb un alt grau de 

dificultat, però malgrat els diferents entrebancs que 

hem anat trobant hi continuem apostant i hi estem 

posant tots els mitjans al nostre abast perquè poc a poc 

doni resultats.

El tancament d'Arc de Berà i de la llibreria ONA van 

significar un important sotrac per a l'estructura i disseny 

del projecte que amb deteniment havíem dissenyat: la 

distribuïdora i un dels punts de venda que havíem 

establert deixaven d'existir. La part positiva va ser que 

els fons continuaven dipositats a Arclogi, que 

continuava funcionant com a magatzems de llibres, i 

que les vendes podien fer a través del portal del Grup de 

Llibreries Independents Bestiari.  Això volia dir que, si Bestiari rebia comandes a la seva web, Arclogi 

les podia preparar i mitjançant un sistema de missatgeria articulat a través de l'IRMU, s'atenia a client. 

Cal dir que, malgrat les dificultats, no va quedar cap comanda desatesa.

El 2011 hem començat una nova fase: Arclogi està inventariant i posant al dia tot el fons, després del 

tancament de l'Arc de Barà, i hem aconseguit una nova distribuïdora, Nus de Llibres. El canvi de 

distribuïdora ens ha obligat a tornar a incorporar tots els títols a la seva base de dades i a establir uns 

nous mecanismes de funcionament. A la tardor, tot el sistema estarà al dia.

Per altra banda, una molt bona notícia en relació als moviments del fons és que el Grup de Llibreries 

Independents Bestiari gestiona des d'aquest estiu la llibreria del Museu d'Història de Catalunya i estan 

molt interessants en què hi hagi una important presència de publicacions dels centres d'estudis. Creiem 

que és una molt bona oportunitat que no hem de desaprofitar.

En conclusió, malgrat tots els entrebancs hem aconseguit donar continuïtat al projecte, hi ha hagut 

vendes i de cara al proper any ens hauríem de concentrar en fer una major difusió dels canals que tenim 

per a la venda de les publicacions i en incrementar els fons amb nous centres que s'incorporin al 

projecte o amb les novetats dels que ja en formen part. Si tenim una bona oferta de ben segur que les 

vendes començaran a ser significatives, però ens cal la implicació de tots.

Inauguració de la nova etapa de la llibreria
del Museu d'Història de Catalunya gestionada
pel  Grup de Llibreries Independents Bestiari.
Fons IRMU
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Eines de difusió

Un dels objectius més importants de l'Institut Ramon Muntaner és el de donar la màxima difusió de 

les activitats i iniciatives dels centres d'estudis des del major nombre de canals possible. L'agenda 

setmanal d'activitats dels centres d'estudis és una de les eines més importants de difusió que duem a 

terme des de l'IRMU: aquesta agenda es realitza cada dilluns i inclou diversos apartats, amb les 

activitats dels centres d'estudis agrupades per demarcacions territorials, altres notícies dels centres, les 

notícies pròpies de l'IRMU, altres activitats d'àmbit local que poden interessar als centres, 

convocatòries de subvencions, premis, etc. i, finalment, un apartat amb novetats bibliogràfiques. 

Aquesta agenda es pot descarregar directament des del portal de l'IRMU, tot i que també s'envia per 

correu electrònic a un llista de correu de quasi bé vuit-centes adreces electròniques corresponents a 

centres d'estudis, altres entitats i institucions i també particulars interessats en la cultura local. Tothom 

que estigui interessat en rebre aquesta agenda i altra informació referent als centres d'estudis i a 

l'IRMU, pot subscriure's a aquesta llista de correu clicant a l'apartat corresponent que apareix a la 

pàgina d'inici del portal de l'Institut.

D'aquesta agenda setmanal també en realitzem una versió centrada en les demarcacions de 

Tarragona i de les Terres de l'Ebre, de la qual també se'n fa difusió a través de la Biblioteca Pública de 

Tarragona, a través del conveni de col·laboració que es manté amb la biblioteca.

A més de l'agenda, l'Institut Ramon Muntaner col·labora amb la Coordinadora de Centres d'Estudis 

de Parla Catalana en la realització de l'Infocentres, el correu de notícies de la CCEPC i l'IRMU que, de 

la mateixa manera que l'agenda, també s'envia per correu electrònic, a més de poder-se consultar al 

portal de l'IRM i a la web de la CCEPC. 

Per finalitzar, cal destacar que aquest últim any l'Institut Ramon Muntaner s'ha introduït en el món 

de les xarxes socials, creant una pàgina pròpia a Facebook on hi podreu trobar tota la informació 

referent a les activitats de l'IRM i dels centres d'estudis. Actualment ja tenim 560 admiradors d'aquesta 

pàgina: adheriu-vos-hi!
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Projectes coorganitzats
o amb el suport de l'IRMU

5.1. Projectes

En aquests mesos s'han editat quatre números de Plecs d'Història Local, 

suplement d'història local de la revista L'Avenç, amb els dossiers següents:

400 anys de l'expulsió dels moriscos: antigues tesis, nous enfocs

Aigua i societat

El cooperativisme agrari: canvis i continuïtats

El moviment veïnal, eina de cohesió i cultura democràtica

Tant la direcció com el consell de redacció d'aquest suplement treballen amb 

l'objectiu de presentar números monogràfics sobre temàtiques d'interès i actualitat.

Plecs d'Història Local es distribueix entre els subscriptors de L'Avenç i de 

manera gratuïta als centres d'estudis de la CCEPC. Els darrers números publicats es 

poden consultar en línia a: http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/. 

El segon trimestre del 2010 es va treballar intensament en 

la recollida de fons fotogràfics. El darrer trimestre de l'any es 

va centrar en la producció de l'exposició i en la recerca de 

fotografies entorn a aquells àmbits més mancats de material. 

També va ser en aquest període que es van unificar les 

diferents bases de dades i es va iniciar la incorporació 

d'imatges al banc d'imatges de la memòria digital de 

Catalunya.

El març de 2011 s'inaugurava l'exposició al Palau Robert 

de Barcelona i a posteriori, ha visitat Móra la Nova, on es va 

complementar amb una taula rodona, Vic, el Santuari de 

Plecs d'Història Local

El món agrari a les terres de parla catalana

Inauguració de l'exposició al Palau Robert
de Barcelona. Fons CCEPC
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Meritxell a Canillo, la Seu d'Urgell i el Pont de Suert. De fet, 

aquesta primera còpia de l'exposició té dates d'itinerància 

compromeses fins a finals d'any.

L'exposició ha estat un èxit de públic en els diferents espais on 

s'ha exposat i han estat moltes les persones que han preguntat pel 

seu catàleg. Està previst que tant la segona còpia de l'exposició com 

el catàleg estiguin enllestits per finals del 2011.

El projecte ha estat realitzat per la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner, amb seu a 

Móra la Nova, i la Fundació del Món Rural. L'exposició es 

complementa amb un Banc d'Imatges obert a la consulta que s'allotja 

a la Memòria Digital de Catalunya i que recull el total de les fotografies. 

Hi col·laboren El Museu de la Vida Rural i la Fundació Privada Mútua Catalana. Patrocinen: 

Generalitat de Catalunya i l'Obra Social d'Unnim. I compta amb el suport de: Consell Insular de 

Menorca, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Tarragona, Diputació de Lleida, 

Institut d'Estudis Ilerdencs, el Memorial Democràtic, la Fundació Josep Irla, la Fundació Nous 

Hortizons, la Fundació Roca i Galés, l'Institut d'Estudis Catalans, el Punt, Presència i l'Avui.

Centenari de la Setmana Tràgica 

Com a acte de cloenda dels actes commemoratius del centenari 

la Setmana Tràgica, el dia 27 de juny de 2011 es presentava al 

Molino de Barcelona el llibre La Setmana Tràgica. Motius i fets, 

que recull les diferents conferències, tant genèriques com de caire 

local, que es van realitzar als diferents districtes de Barcelona amb 

motiu d'aquest centenari.

Aquesta publicació inclou també un breu catàleg de l'exposició 

“La Setmana Tràgica als barris de Barcelona: motius i fets”, 

comissariada per la doctora Teresa Abelló.

Cal destacar que l'acte de presentació de llibre va ser un èxit de 

públic amb més de cent vuitanta persones.

Estada de l'exposició a Móra la Nova.
Fons IRMU

Presentació de llibre al Molino
de Barcelona.Foto cedida per

Josep Maria Contel.
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Descobreix la teva història:  Itineraris històrics per la ciutat de Barcelona

Comissions cíviques de patrimoni

Pla d'Acció Cultural de les Terres de l'Ebre

Es tracta d'un projecte derivat dels actes de commemoració del Centenari de la Setmana Tràgica per 

part dels grups de recerca local de Barcelona. De nou, el projecte ha estat coordinat per l'IRMU i ha 

comptat amb el suport de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu era 

crear una plataforma per promoure els itineraris de la Setmana Tràgica i fer-los accessibles, 

principalment al públic escolar. Cada itinerari consta d'una fitxa i d'una proposta didàctica adaptada als 

diferents cicles formatius. A més, també s'ha creat un material de difusió per a promoure els itineraris 

entre les escoles.

Des de l'IRMU es continua fent el seguiment al projecte de les comissions cíviques de 

patrimoni. La del Baix Llobregat ja compta amb tres anys de trajectòria i en aquest temps s'hi ha 

treballat en 19 casos, realitzant-se 8 dictàmens, 5 resolucions i 3 cartes de mediació, mentre que 

la resta estan encara en estudi. Els casos han procedit d'associacions culturals (4), de membres de 

la mateixa comissió (4), d'ajuntaments (2), d'associacions de veïns (5) i d'altres (4).

El juliol del 2011 s'ha constituït la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre. El seu 

procés de creació ha tingut com a referència la del Baix Llobregat, però ha estat més llarg i costós. En 

primer lloc, es van convocar totes les entitats culturals del territori. A partir d'aquí es va crear una junta 

gestora que ha estat l'encarregada de fer el reglament de règim intern de la comissió i també de triar els 

seus primers integrants. La junta gestora no desapareix amb la creació de la comissió, sinó que serà 

l'encarregada de vetllar perquè aquesta segueixi amb la seva filosofia inicial.

L'IRMU va participar en l'elaboració del Pla d'Acció Cultural de les Terres de l'Ebre (PACTE), 

formant part del seu consell assessor:

Facilitant als coordinadors de la URV la informació sobre la recerca etnològica efectuada els 

darrers anys a les Terres de l'Ebre a partir dels ajuts del Centre de Promoció de la Cultura  

Popular i Tradicional Catalana, del propi Institut i altres organismes i entitats.



23.memòria anual

Calendari 2011

El calendari 2011 va tenir com a motiu central el projecte Els 

Jocs en la Història gestionat des de l'Institut Ramon Muntaner en 

col·laboració amb el Centre de Promoció de la Cultura Popular i 

Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. El projecte ha constat de quatre jornades de diferents 

temàtiques vinculades a la recerca i el joc tradicional, que han donat 

com a resultat sengles publicacions, i anunciava el congrés 

internacional que tancarà el projecte el maig de 2012 a la Ribera 

d'Ebre.

A diferència d'altres anys no es va fer un calendari de sobretaula, 

sinó de paret. Aquest format tenia avantatges, un cost més baix i 

major espai per a incloure més activitats, però en canvi no ha tingut 

tanta presència com té habitualment el de sobretaula.

En total, van ser 51 les entitats que van aportar activitats per al 

calendari, que, a més a més, recollia les de la CCEPC i les pròpies de l'IRMU. En total es van recopilar 

206 activitats.

De cara a la propera edició valorarem tots aquests aspectes, però és molt probable que ens decantem 

de nou pel format de sobretaula.

Des d'aquí animem els centres a participar-hi, com ho han fet en cada edició, generant d'aquesta 

manera una eina de gran utilitat per a l'organització de les activitats.

2010  2011

Facilitant informació sobre l'estat de la qüestió de l'Inventari de Patrimoni Industrial

Facilitant el directori d'investigadors en etnologia de les Terres de l'Ebre.

Aportant els  resultats de les enquestes elaborades als centres d'estudis, dins de la diagnosi del 

tercer sector. 

Fent aportacions al documents tant de la fase de diagnosi com de la de propostes tot  

incidint en la visualització del treball  i el potencial dels centres d'estudis.

El document definitiu va ser presentat pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Josep M. 

Tresserras, i el director dels serveis territorials, Xavier Vega, a la seu dels Serveis Territorials de les 

Terres de l'Ebre el mes de setembre de 2010.



24.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Paisatge i formes de vida a través de la literatura

Aquesta nova fase del projecte s'ha centrat en la creació d'una eina que permeti que els diferents 

investigadors i centres interessats en participar ho puguin fer d'una manera àgil. S'ha pensat en una 

estructura de base de dades vinculada al portal de l'IRMU a la qual s'hi podrà accedir a través d'un codi i 

una clau i que permetrà després la creació d'un cercador de la informació incorporada. En aquests 

moments s'hi està treballant i esperem que aquest nou recurs pugui ser presentat el 2012.

5.2. Activitats

La propera edició del Col·loqui d'Estudis Transpirinencs, que 

s'organitza bianualment, tindrà lloc els dies 30 de setembre i 1 i 2 

d'octubre a Salardú (la Vall d'Aran). El tema d'estudi d'aquest VII 

Col·loqui és “Els Pirineus visitats: del segle XVIII a l'actualitat”.

VII Col·loqui d'Estudis Transpirinencs 

Assemblees Intercomals d'Estudiosos

La tardor de 2010, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana i l'Institut Ramon Muntaner convocaven el 1er. Premi de Recerca Josep M. Domènech, amb 

l'objectiu d'estimular projectes d'investigació centrats en l'anàlisi de temes vinculats amb els estudis i 

les entitats de recerca locals i comarcals. En aquesta primera edició el tema seleccionat per a què es 

presentessin les propostes van ser “Les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos”. 

S'hi van presentar dues propostes i finalment el jurat, format per Joaquim M. Puigvert, Carme 

Montaner, Josep Santesmases i M. Carme Jiménez, va triar el projecte presentat per la Sra. Lourdes 

Plans.

L'estudi s'ha de realitzar en un any i serà supervisat pel Sr. Joaquim M. Puigvert. Per tant, els 

resultats de la recerca es podran presentar l'any 2012.
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Universitat Oberta de Catalunya; Universidad Nacional de Educación a Distancia) i vint-i-quatre 

comunicacions, complementades amb la taula rodona “Els turismes de la modernitat”, amb la 

participació de Jordi Abella i Pons (director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i coordinador de la 

Xarxa de Museus de l'Alt Pirineu i l'Aran), Joaquim Alsina (president de l'Associació Catalana 

d'Estacions d'Esquí), Alfred Pérez Bastardas (secretari de la Societat Catalana d'Estudis Històrics-

Institut d'Estudis Catalans i de la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia. Membre del Grup de 

Recerca de la Cerdanya). La moderació de la taula rodona anirà a càrrec de Pèir Cots Casanha, 

president de la Seccion d'Istòria der Institut d'Estudis Aranesi.

Els dies 4 i 5 de juny de 2011 va tenir lloc la 8a. Fira del 

Llibre Ebrenc a Móra d'Ebre. 

Enguany, l'estand de l'Institut es va convertir en un espai de 

venda obert a tots els centres i instituts d'estudis locals i 

comarcals. Cal recordar l'evolució dels darrers anys: d'espai 

d'exposició, hem passat a espai de venda de publicacions de 

centres de Tarragona i Terres de l'Ebre i enguany, finalment, es va 

obrir a tots aquells centres que, a través de la seva participació al 

VIII Fira del Llibre Ebrenc 

Estand de l'IRMU a la Fira del Llibre Ebrenc.
Fons IRMU

2010  2011

En aquesta ocasió, els organitzadors del col·loqui són l'Institut d'Estudis Aranesi, el Centre 

d'Estudis Comarcals del Ripollès, el Centre d'Estudis Ribagorçans, el Patronat Francesc Eiximenis de 

la Diputació de Girona, el Conselh Generau d'Aran, l'Archiu Generau d'Aran, la Coordinadora de 

Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran i 

l'Institut Ramon Muntaner, que, com en les darreres edicions, s'ha encarregat de la secretaria. 

El Col·loqui també compta amb el suport de les següents institucions: Centre de Promoció de la 

Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

Ajuntament de Naut Aran, Institut d'Estudis Ilerdencs – Diputació de Lleida, Fundació Josep Irla, 

Fundació Nous Horitzons, Pyrineo 2011, CTP – Comunitat de Treball dels Pirineus, La Manyana, 

PyrenMuseu, Viure als Pirineus i Diari Segre.

L'edició 2011 s'ha estructurat en dos àmbits: el primer, amb el títol “La descoberta dels Pirineus: 

dels balnearis a l'excursionisme”, recull les aportacions fetes més des d'una perspectiva històrica, 

mentre que el segon, amb el títol “Els turismes de la modernitat”, se centra en els nous models turístics.

En total es presenten dues ponències, a càrrec de la Dra. Francesca Español i Beltran (professora 

d'Història de l'art medieval a la Universitat de Barcelona; presidenta dels Amics de l'Art Romànic-

Institut d'Estudis Catalans) i del Dr. Francesc Roma i Casanovas (Fundació Universitària del Bages; 



26.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Tastets de Patrimoni 

Com ja sabeu, des de fa un anys hem coorganitzat diverses activitats amb la 

Biblioteca Púbica de Tarragona i ja us vam explicar al número anterior de la 

revista-memòria  que havíem iniciat unes presentacions amb els centres 

d'estudis de la demarcació de Tarragona que, sota el nom de Tastets de 

Patrimoni,  volen donar a conèixer de primera mà el patrimoni de la zona.

Quan us vam explicar el projecte només s'havien  fet  tres presentacions, de les 

quals els assistents havien de triar quina sortida volien fer, essent la 

guanyadora la de la batalla del Pont de Goi a Valls, realitzada per Francesc 

Murillo, de l'Institut d'Estudis Vallencs.

En veure l'èxit que va tenir el fet de poder veure in situ el que anteriorment se'ls 

havia presentat a la sala de la Biblioteca Pública de Tarragona, vam decidir fer 

uns cicles de dos presentacions de llocs que estiguessin relativament propers per poder realitzar 

després la doble sortida en un mateix dia.

Així, doncs, en el que vam anomenar Tastets de Patrimoni Temporada de Tardor 2010 es va preparar 

el següent menú: 

Sortida als Ports.Fons IRMU

Recercat, havien manifestat també el seu interès en ser presents a la Fira del Llibre Ebrenc. D'aquesta 

manera, l'estand de l'IRMU s'ha convertit en un espai que posa les publicacions de recerca local i 

comarcal dels territoris de parla catalana a l'abast dels visitants.

En total es van exposar tres-cents títols de cinquanta-vuit centres diferents i es van vendre 

catorze llibres. De nou es va obrir el Supermercat de revistes culturals ebrenques amb quatre 

números de disset capçaleres diferents, de les quals se'n van vendre disset exemplars.

L'Institut també va ser l'encarregat de proposar les novetats dels centres i instituts d'estudis de les 

Terres de l'Ebre a les taules de presentacions i, com en cada edició, va participar en el jurat del premi 

llibresebrencs.org. 

Com en cada edició, l'Institut també va ser el responsable de l'organització de la Jornada 

Professional del Llibre Ebrenc. El títol de la taula rodona va ser “L'edició digital i la producció local” i 

hi van participar Sílvia Clemares, professora col·laborada del postgrau Llibre i lectura en la societat de 

la informació de la UOC, i Antoni Daura, president el Gremi de Llibreters de Catalunya. La moderació 

va anar a càrrec de Pineda Vaquer, tècnica de documentació de l'Institut Ramon Muntaner.
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En veure l'èxit de participació i la demanda per part dels centres i associacions de preparar i 

presentar el seu patrimoni més proper, no vam dubtar, juntament amb la Biblioteca Pública de 

Tarragona de la Diputació de Tarragona, així, de començar a posar fil a l'agulla i preparar el següent 

Menú de la temporada de primavera 2011:

Primer

Els masovers dels Ports

Xerrada - audiovisual  a càrrec de Pepa Nogués, 

antropòloga i presidenta de l'entitat Aula d'Artesanies, 

Tradicions i Ecologia d'Arnes

   Dijous 10 de març

Segon

Ruta de la mel

Presentació a càrrec de Teresa Pallarès, artesana en cera 

verge d'abella 

i membre de l'Associació Cultural d'Arnes La Bresca     

      Dimecres 27 d'abril

Postres

Sortida a Arnes

 Ruta de la Mel i itinerari pels Ports 

Dissabte 28 de maig  

2010  2011

Primer

Itinerari picassià d'Horta de Sant Joan 

Presentació a càrrec de Joaquim Ferràs 

(Centre Picasso) i Salvador Carbó (Ecomuseu dels Ports)

Dijous 21 d'octubre

Segon

El Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra La Nova 

Presentació a càrrec de Jordi Sasplugas (APPFI)

Dijous 25 de novembre

Postres

Sortida a Horta de Sant Joan i a Móra la Nova 

Dissabte 11 de desembre

Visita al Centre Picasso
d'Horta de Sant Joan.

Foto cedida per la Biblioteca
Pública de Tarragona

Ruta de la Mel i itinerari
pels Ports. Fons IRMU
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Època moderna (segles XVI, XVII i XVIII): les tres nacions i la construcció de l'estat modern 

espanyol.

Segle XIX: l'emergència dels moviments de reivindicació cultural i política.

Segle XX: institucionalització política i intents de genocidi identitaris.

Els organitzadors d'aquesta activitat van ser el Grup de Recerca Manuscrits (UAB), el Grup 

d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (UB), la Coordinadora de Centres d'Estudis de 

Parla Catalana, el Museu d'Història de Catalunya, el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, el 

Memorial Democràtic i l'Institut Ramon Muntaner.

Es van aconseguir els objectius marcats: aplegar un important nombre d'investigadors de la 

temàtica proposada dels diferents territoris i concretar la continuïtat d'aquesta trobada, amb un caire 

itinerant.

El novembre de 2011 tindrà lloc el III Congrés Cultura i Territori a les Comarques de la Diòcesi de 

Tortosa, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Jaume I de Castelló. En aquesta 

ocasió, la seu del congrés serà a Vinaròs (el Baix Maestrat) i com a cloenda se celebrarà la VIII Trobada 

d'Entitats Culturals de la Diòcesi de Tortosa a l'EMD de Jesús. L'Institut col·labora en l'organització del 

congrés i és coorganitzador de la Trobada. Cal destacar que hi ha una alta participació de membres 

d'instituts d'estudis locals i comarcals com a comunicants en el congrés.

III Congrés Cultura i Territori a les Comarques de la Diòcesi de Tortosa 

Des d'aquí volem agrair la complicitat i les ganes de tirar endavant aquest projecte a la Dolors 

Saumell i a l'Esteve Masalles de la Biblioteca Pública de Tarragona, així com als centres d'estudis 

implicats i als que ja ens han dit que s'hi implicaran, amb els quals comencem ja a preparar el Menú de la 

Temporada de Tardor 2011, aquest cop amb l'Associació Lo Riu, de la Fatarella (la Terra Alta).

Els dies 10 i 11 de desembre de 2010 va tenir lloc al Museu d'Història de Catalunya la I Trobada 

GALEUSCA d'Historiadors/es: entre la Construcció Nacional i la Repressió Identitària.

Els àmbits en què es va centrar la trobada van ser:

I Trobada GALEUSCA d'Historiadors/es: entre la Construcció Nacional i la 

Repressió Identitària
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1. Ideologia, cultura i identitats

2. Moviments socials

3. Associacionisme i sociabilitat

S'han recollit una quarantena de comunicacions i es preveu una participació d'entorn unes vuitanta 

persones. A més a més, s'oferirà la possibilitat de fer-ne seguiment en temps real a través d'Internet per a 

aquelles persones que no hi puguin assistir.

El congrés està organitzat per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut 

Ramon Muntaner, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i el Museu d'Història de 

Catalunya.

5.3. Participació

L'Institut va participar un any més en la Fira Intercomarcal de Móra la Nova, compartint un estand 

amb el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Enguany es va dissenyar una lona promocional per a l'estand 

de l'Institut que, a través d'imatges i conceptes, intenta explicar els nostres objectius i projectes 

principals. També es van editar uns targetons per distribuir-los entre el públic assistent a la Fira. L'estand 

va ser visitat per qui era aleshores candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur 

Mas.

Com cada any, l'Institut també va col·laborar en el premi literari que organitza l'Ajuntament de 

Móra la Nova i que es resol en l'acte inaugural de la Fira.

Fira Intercomarcal de Móra la Nova 

2010  2011

VIII Congrés de la CCEPC. 1960-1980 

Transicions i Canvis a les Terres de Parla 

Catalana

Els dies 10, 11 i 12 de novembre tindrà lloc a Barcelona i a 

Cornellà de Llobregat (el Baix Llobregat) el VIII Congrés de la CCEPC, amb el títol 1960-1980 

Transicions i Canvis a les Terres de Parla Catalana. El congrés s'ha dividit en tres àmbits:
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Trobades d'entitats 

L'Institut col·labora, potencia i participa en les diferents trobades d'entitats que es realitzen en el 

conjunt del territori, que en aquest últim any han estat les següents: 

Trobades Culturals Pirinenques (la Seu d'Urgell, octubre de 2010)

Trobada del Maresme (Sant Cebrià de Vallalta, novembre de 2010)

Trobada del Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat, novembre de 2010)

Trobada de la Baronia d'Eramprunyà (Viladecans, novembre de 2010)

Trobada de Centres d'Estudis del Penedès (Torredembarra, març de 2011)

Trobada de Centres d'Estudis de Girona (L'Escala, abril de 2011)

Trobada de Centres d'Estudis de Lleida (Arbeca, juny de 2011)

En aquestes activitats hi participen una mitjana d'unes cinquanta persones en representació d'una 

vintena d'entitats, aproximadament. Són espais d'intercanvi i de recerca i en molts casos serveixen de 

plataforma per endegar projectes en col·laboració.

Participació del personal de l'IRM en cursos, congressos, etc.

Formació:

Curs Art i cultura a les Terres de l'Ebre. Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre. URV-UETE. 
20, 21 i 22 de setembre de 2010. Elena Espuny.

II Jornada Tècnica. El patrimoni fotogràfic de les comarques gironines. La gestió de les imatges 
en els ens locals. INSPAI. Girona, 30 de setembre de 2010. Pineda Vaquer.

Curs Conservació i catalogació de col·leccions etnològiques. Museu Comarcal del Montsià. 
Amposta, 15 d'octubre de 2010. Elena Espuny

Curs de formació del programa Content DM de gestió del banc d'imatges del portal Memòria 
Digital de Catalunya. CBUC. Barcelona, 11 de febrer de 2011. Pineda Vaquer

Curs Edició en Wordpress: bloc Etnologia.cat. Servei de Patrimoni Etnològic del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 8 de juny de 2011. Elena Espuny i Carles 
Barrull.

Curs Habilitats directives en temps de crisi. Coordinadora Catalana de Fundacions. M. Carme 
Jiménez

Curs de formació El marc legal de les fundacions: aspectes jurídics, econòmics, comptables i 
fiscals. Col·legi d'Economistes de Catalanunya. Tarragona. Mercè Roca.
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Assistència i participació  a jornades, congressos, etc.:

XII Jornades d'Estudi del Maestrat. Rossell, octubre de 2010. Núria Sauch.

III Congrés d'Història d'Alcanar. Alcanar, novembre de 2010. Núria Sauch.

Participació al col·loqui “La festa de Sant Antoni a les Terres de l'Ebre”.  Programa “Maiors”, 
Canal Terres de l'Ebre-TV, 21 gener de 2011. Elena Espuny.

Participació al col·loqui “El treball de la pauma a les Terres de l'Ebre".  Programa “Maiors”, 
Canal Terres de l'Ebre-TV, 1 d'abril de 2011. Elena Espuny.

Congrés Internacional Pere Anguera. Reus i Tarragona, abril de 2011. Núria Sauch.

Moderació de la taula rodona “L'edició digital i la producció local” dins la VIII Fira del Llibre 
Ebrenc. Móra d'Ebre, 4 de juny de 2011. Pineda Vaquer.

IV Jornades de Revistes Científiques. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 9 i 10 de juny de 
2011. Pineda Vaquer.

Participació a la taula rodona “Repensar Terra”. Escola d'Art i Disseny de la Diputació de 
Tarragona a Tortosa, 23 juny de 2011. Elena Espuny.

Presentació del web Arrels. Conreu de sabers a la seu de l'IEC. Barcelona. 27 de juliol de 2010. 
Carles Barrull.

Articles, comunicacions i altres:

Comunicació “Joc i recerca. Presentació de les actes de la II Jornada Els Jocs en la Història i 
memòria de la III Jornada”, al 14è. Curs de Jocs Tradicionals de la FESTCAT d'Horta de Sant 
Joan (13 de juliol de 2010). Carles Barrull.

ESPUNY, Elena (2011). «Cosmètica lliure de paravents», a: Catàleg de l'exposició “Repensar 
Terra”. Tortosa: Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa.

ESPUNY, Elena (2011). «El treball dels pedrapiquers en els molins d'oli tradicionals a Santa 
Bàrbara al segle XX». Recerca [Tortosa], núm. 14.

JIMÉNEZ, M. Carme (2011). «Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de 
Parla Catalana», a: Setenes Trobades Culturals Pirinenques. El Pirineu 1.000 anys després: 
visions de futur. Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències [et al.]

SAUCH, Núria (2011). «La guerra del Francès als territoris de parla catalana». Frontissa 
[Barcelona], núm. 21, p. 13-14.

Conferència "La guerra del Francès i la política local al món rural", al Curs 200 anys de la guerra 
del Francès. Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, juny de 2011. Núria Sauch.

2010  2011
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Setmana Cultural de Móra la Nova

Com cada any, L'Institut col·labora amb l'Ajuntament de Móra la Nova en l'organització d'alguna 
xerrada en el marc de la Jornada Cultural de Móra la Nova. Per a l'edició de 2011 de la Setmana 
Cultural, que es va realitzar el mes d'abril, s'hi va col·laborar amb l'exposició “El món agrari a les terres 
de parla catalana”, que es va poder veure al poliesportiu de Móra la Nova de l'1 al 10 d'abril. Aquesta 
activitat fou organitzada per l'Ajuntament de Móra la Nova, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i 
l'Institut Ramon Muntaner, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.  En l'acte 
inaugural van intervenir el Sr. Joan Sabanza, il·lm. alcalde de Móra la Nova i diputat de la Diputació de 
Tarragona; el Sr. Francesc Ferrer, director dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre; el 
Sr. Josep Santesmases, president de la CCEPC i vicepresident segon de l'IRM; el Sr. Joan Josep Duran, 
conseller de Cultura del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, i la Sra. Àngels Pérez, presidenta del 
CERE. L'acte es va cloure amb la taula rodona “El món agrari a les Terres de l'Ebre”, moderada per 
l'economista, pagès i escriptor Miquel Esteve i amb la participació de Josep Suñé, membre històric 
d'Unió de Pagesos; Marc Pinyol, gerent del Grup Fruiter de Benissanet, i Àlex Paula, enginyer tècnic 
agrícola.

 

Lona de presentació de l'IRMU



6. Ajuts, beques i subvencions

6.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a activitats

33.memòria anual
2010  2011

Activitats entre el juliol i el desembre de 2010

XIX Seminari de Romànic. Amics de Besalú i el seu Comtat i Ajuntament de Besalú.

El seminari es va realitzar del 2 al 4 de juliol a Besalú (la Garrotxa). Dedicat a les vies de peregrinatge i l'art 
medievals, el van integrar quatre conferències i dues visites.

Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI. Institut Menorquí d'Estudis i Universitat Autònoma de 
Barcelona.

El 9 de juliol va tenir lloc a Barcelona (el Barcelonès) la segona jornada sobre l'entonació del català, que 
comptà amb onze conferències dedicades a aquesta àrea de la lingüística. 

IV Colloquium Studium Medievale. Amics de Besalú i el seu Comtat i Universitat de Girona.

Entre els dies 12 i 15 de juliol es va realitzar a Besalú (la Garrotxa) la quarta edició d'aquest col·loqui que, 
dedicat a les opcions religioses medievals, va comptar amb nou intervencions d'especialistes en la matèria.

Curs Coneguem la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i Consorci per a la Normalització 
Lingüística de la Ribera d'Ebre

La tercera edició del curs va tenir lloc durant la segona quinzena de setembre a Flix (la Ribera d'Ebre) i 
comptà amb quatre conferències dedicades a diverses temàtiques al voltant de la comarca.

Jornada Imago Mundi 2010. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i 
Ajuntament de Móra la Nova.

L'activitat va tenir lloc a Móra la Nova (la Ribera d'Ebre) el dia 25 de 
setembre. Aquesta segona edició de la jornada tractà la legitimitat ètica d'un 
sistema de valors basat en els principis del mercat lliure. 

XX Jornades d'Estudis Penedesencs. Institut d'Estudis Penedesencs i Grup 
d'Estudis Sitgetans.

Els dies 1, 2, 8 i 9 d'octubre van tenir lloc a Vilafranca del Penedès (l'Alt 
Penedès), Vilanova i la Geltrú (el Garraf) i el Vendrell (el Baix Penedès) 
aquestes jornades, que en aquesta edició tractaren sobre el Penedès a la 
Catalunya del segle XXI.

VI Aplec de Sonadors de Mutxamel. Grup Alacant. Associació d'Estudis 
Folklòrics i Ajuntament de Mutxamel.

El 2 d'octubre va tenir lloc a Mutxamel (l'Alacantí) aquesta jornada, 
dedicada a la difusió de la música popular i tradicional valenciana, que comptà 
amb la participació de diversos grups de danses.

Foto cedida pel Centre
d'Estudis de la Ribera d'Ebre 

Foto cedida per
l'Institut d'Estudis Penedesencs 
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Foto cedida pel Centre
d'Estudis de la Ribera d'Ebre 

Efectes psicològics de la guerra i la postguerra en la població actual. El creixement personal i col·lectiu 
amb la memòria històrica. Centre d'Estudis del Priorat i CERADAI

El 3 d'octubre va tenir lloc a Cabacés (el Priorat) aquest curs, en què hi van haver tres xerrades i una visita al 
museu municipal i al retaule gòtic de la població.

II Jornada d'Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés. Associació Cultural Lo 
Llaüt i Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

    La jornada es va realitzar el 9 d'octubre a Ascó (la Ribera d'Ebre) i comptà amb dues 
conferències, l'emissió d'un documental i un acte d'homenatge a Carmel Biarnés.

Priorat en Primera Persona 2010. Centre Quim Soler. La Literatura i el Vi i 
Biblioteca Estrem i Fa.

El 15, 16 i 17 d'octubre van tenir lloc a Falset (el Priorat) diverses activitats, com les 
trobades d'escriptors amb alumnes de 4t. d'ESO, un taller d'il·lustració i poesia i la 
presentació d'un web literari i audiovisual.

I Jornada d'Onomàstica. Centre d'Estudis Selvatans i Societat d'Onomàstica.

La jornada es va produir el  dia 16 d'octubre a Lloret de Mar (la Selva). Els seus 
àmbits d'estudi van ser l'onomàstica vinculada a la Selva històrica i la toponímia 
marina de la costa de l'Alt Maresme, la Selva i la Vall d'Aro.

VII Trobades Culturals Pirinenques. Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i 
Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell.

El 23 d'octubre va tenir lloc a la Seu d'Urgell (l'Alt Urgell) la setena edició 
d'aquestes trobades, que portaren per títol “Els Pirineus, 1000 anys després”.

Fòrum d'Arqueologia Miquel Cura. Centre d'Estudis del Bages i Museu 
Comarcal de Manresa.

Aquesta activitat es realitzà els dies 28, 29 i 30 d'octubre de 2010 a Manresa (el 
Bages), durant la qual s'hi presentaren divuit ponències.

XX Trobada Cultural del Matarranya. Associació Cultural del Matarranya i 
Iniciativa Cultural de la Franja.

El 7 de novembre va tenir lloc a Maella (el Baix Aragó-Casp) la vintena edició de la 
Trobada Cultural del Matarranya, que analitzà els deu anys de l'associació i els cent 
números de la publicació que edita, Temps de Franja.

Jornades. Refugis Antiaeris a Catalunya. Taller d'Història de Gràcia i Centre de Recerca Històrica del Poble-
sec - CERHISEC

Les jornades es van realitzar a Barcelona (el Barcelonès) els dies 12, 13 i 14 de novembre i comptaren amb 
diverses conferències, taules rodones i visites guiades.

Foto cedida pel Centre Quim
Soler. La Literatura i el Vi

Foto cedida pel Centre
d'Estudis Selvatans 

Foto cedida per l'Institut
d'Estudis Comarcals de
l'Alt Urgell 
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Foto cedida per l'Associació
d'Amics de Mainhardt.

IV Trobada d'Entitats del Maresme. Centre d'Estudis de Sant Cebrià i Centre 
d'Estudis Argentonins.

El 13 de novembre va tenir lloc a Sant Cebrià de Vallalta (el Maresme) la quarta 
edició d'aquesta trobada, que tractà sobre la pagesia al Maresme i que comptà amb 
la presentació de diverses participacions al voltant d'aquesta temàtica.

Itineraris per les fortificacions de la Guerra Civil a Alcanar. Associació 
Cultural Lo Rafal i Centre d'Estudis Lo Codolar.

El dia 14 de novembre, i dins les activitats programades del III Congrés 
d'Història d'Alcanar, es va realitzar a Alcanar (el Montsià) la segona edició de 
l'itinerari que el centre d'estudis realitza per les fortificacions i indrets destacats 
d'Alcanar utilitzats durant la Guerra Civil. 

III Trobada d'Entitats d'Estudi del Baix Llobregat. Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat

El dia 13 de novembre va tenir lloc a Esplugues de Llobregat (el Baix 
Llobregat) la tercera edició d'aquesta trobada, que girà al voltant de la crisi, i en 
què hi hagueren diverses conferències i una taula rodona.

III Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunyà. Carnestoltes, Festes i Cultura Popular. 
Centre d'Estudis de Gavà i Centre d'Estudis Beguetans.

El 27 de novembre es va realitzar a Viladecans (el Baix Llobregat) la tercera edició d'aquesta trobada, que 
comptà amb diverses ponències, una taula rodona i una mostra de balls populars.

Trobada Comarcal de Persones, Associacions i Mitjans de Comunicació del Priorat. Centre d'Estudis del 
Priorat i CERADAI 

El dia 11 de desembre va tenir lloc a Bellmunt del Priorat (el Priorat) aquesta trobada, que constà de tres 
ponències i unes conclusions al voltant de les associacions i els mitjans de comunicació.

Itineraris. Història, Paisatge i Patrimoni 2010. Lo Riu. Associació per 
l'Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l'Ebre i Centre 
d'Estudis de la Fatarella.

Durant tot l'any es realitzaren itineraris dedicats a la història, el paisatge i el 
patrimoni a les Terres de l'Ebre.

Puja al Baix! 2010. Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Durant tot l'any, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat organitzà 
una sèrie d'itineraris de diferent temàtica per les poblacions de la comarca del Baix 
Llobregat.

Foto cedida pel Centre
d'Estudis de Sant Cebrià

Foto cedida per
l'Associació Cultural Lo Rafal

Foto cedida per Lo Riu.
Associació per l'Estudi

del Patrimoni Arqueològic i
Històric de les Terres de l'Ebre 
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Assistents: 

L'assistència a les activitats organitzades pels 
centres i instituts d'estudis durant el 2010 i que van 
rebre un ajut de l'IRMU presenta uns índexs força 
representatius: 

Un 48% de les activitats congregaren una 
quantitat superior als 99 assistents.

Un 30% de les activitats va tenir una representativitat que aniria dels 50 als 99 assistents.

El 22% restant de les activitats van tenir una assistència inferior als 49 participants.

Destaquen, amb una major participació, aquelles activitats que inclouen tota una gamma heterogènia 
d'activitats: congressos i jornades on hi ha diversos àmbits, ponències, comunicacions presencials, taules 
rodones, presentacions de llibres, itineraris i/o visites guiades. Aquestes activitats solen presentar un grau 
de participació d'altres organismes (universitats, museus, ajuntaments, etc.) força elevat. 

Participació dels centres d'estudis:

A les bases dels ajuts queda clar 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.).

Totes les activitats presentades incloïen la participació de centres d'estudis amb d'altres organismes 
(universitats, ajuntaments, equips de gestió d'equipaments culturals [museus, arxius, etc.], entitats 
culturals, etc.)  bé com organitzadors, bé com col·laboradors .

Un 58,5% de les activitats estaven organitzades per diversos centres d'estudis en combinació amb 
d'altres organismes.

La resta, el 41,5% de les activitats foren organitzades per un centre d'estudis conjuntament amb 
d'altres organismes .

Durant el 2010, la participació i el suport a activitats, organitzades per centres d'estudis ha estat 
força significativa, sobretot en aquelles activitats que tenen un abast de caire comarcal. No obstant, els 
centres d'estudis busquen cada cop més que les activitats que realitzen tinguen una major difusió i 
compten amb el suport de diferents organismes que contribueixen econòmicament a fer front a les 
despeses d'allò que organitzen. Hi ha hagut casos en què la participació de diferents centres d'estudis de 
territoris veïns ha estat força significativa, com els itineraris per les Terres de Cruïlla, les Jornades del 
Penedès, les Trobades del Maresme, etc.

La presència dels centres d'estudis en l'organització de congressos i jornades és també remarcable, 
creant-se xarxes de relacions amb universitats. Potser fóra necessari potenciar aquelles activitats 
dirigides pels centres d'estudis en relació amb els equips de gestió d'equipaments culturals (museus, 
arxius, etc.).

Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per 
l'IRMU l'any 2010

de 50 a 99

Activitats 2010

assistents

+ de 99
assistents48%

- de 50
assistents

22%30%
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Abast  territorial:

Els beneficiaris dels ajuts han estat centres d'estudis d'arreu dels territoris de parla catalana (l'Alguer, 
Catalunya, la Franja, País Valencià i Balears). Bona part de les activitats s'han dut a terme en el territori 
català, un 85,3%, mentre que la resta de les activitats van ser realitzades per centres d'estudis del País 
Valencià (7,3%), de l'Alguer (2,4%), de la Franja (2,4%) i de les Balears (2,4%). 

Tipologia de les activitats:

Els congressos i jornades omplen bona part de les activitats realitzades el 2010 i representen un 68% del 
total. La resta s'ha distribuït entre trobades (equivalents al 14%), cursos (12%) i  itineraris (6%).

Activitats entre el gener i juny de 2011

V Jornades d'Història i Arqueologia Medieval del Maresme. 
L'Arqueologia Medieval en el Maresme. Grup d'Història del Casal de Mataró i 
Centre d'Estudis Argentonins.

Aquestes jornades, celebrades a Argentona (el Maresme) entre l'11 i el 13 de 
febrer, van aplegar un considerable públic. Hi van haver cinc ponències i deu 
comunicacions, així com un concert de música.

6th. European Spring School of History of Science and Popularization: 
Visual Representations in Science. Institut Menorquí d'Estudis i Societat 
Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

Entre els dies 19 i 21 de maig van tenir lloc aquestes jornades, que es van 
celebrar  a Maó (Menorca) i que van comptar amb la intervenció de diversos 
especialistes en història de la ciència.

Classes de Català al Matarranya i Alcanyís. 2011. Associació Cultural del 
Matarranya i Iniciativa Cultural de la Franja.

Com cada any, els centres d'estudis citats porten a terme classes de català 
impartides entre el gener i el maig a Alcanyís, Vall-de-roures i Calaceit, que 
van comptar amb una destacable assistència d'alumnes. 

Foto cedida per l'Associació
Cultural del Matarranya 

Foto cedida pel Grup
d'Història del Casal de Mataró 

2010  2011
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Jornada Artur Bladé 2011. Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila i Consorci per a la 
Normalització Lingüística de la Ribera d'Ebre

Com cada any, durant el mes de març se celebra a Benissanet (la Ribera d'Ebre) una jornada en homenatge 
a l'escriptor Artur Bladé. L'acte va incloure dos ponències i un concert, entre d'altres activitats.

Objectes màgics, estris i eines de la cultura rural, contes i rondalles. 
Guiametans per l'Ateneu i Col·lectiu MARC de Rosa Sensat.

Del 12 al de 26 febrer es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura 
rural, com ara contacontes, exposicions, consultes i treballs, una visita al Museu de la 
Vida Rural, etc., amb una bona acollida de públic.

Jornades de Transhumància al Lluçanès. Associació Solc, Música i Tradició al 
Lluçanès i La Rella.

Unes 140 persones van participar de les jornades celebrades a Santa Eulàlia de Puig-
Oriol i a Prats de Lluçanès (Osona), de l'11 al 13 de febrer, en les quals es van realitzar 
conferències, un itinerari, presentacions de projectes, etc. 

II Jornades sobre la Catalunya Medieval: Festes Populars i 
Desenvolupament Local. Associació Cultural Festa Medieval de Sant Jordi de 
Badalona i CERADAI.

Les jornades, realitzades el 26 de març a Badalona (el Barcelonès), van comptar 
amb tres ponències, una taula rodona i una visita guiada al monestir de Sant Jeroni 
de la Murtra. 

VII Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a Menorca. Centre 
d'Estudis Locals d'Alaior i Institut Menorquí d'Estudis. 

Del 10 al 13 de febrer van tenir lloc a Es Migjorn Gran (Menorca) aquestes jornades, 
en què es van presentar una sèrie de ponències i comunicacions sobre història local i 
patrimoni cultural. També hi va haver una vetllada literària i una visita guiada per 
diferents indrets de la població. Les jornades comptaren amb gran assistència 
d'inscrits i de públic en general.

Jornada. El Segle XX a Terrassa a través de la Literatura. Centre d'Estudis 
Històrics de Terrassa i Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental. 

El dia 6 d'abril va tenir lloc a Terrassa (el Vallès Occidental) la realització d'aquesta 
jornada, que va comptar amb deu ponències, repartides en cinc sessions, a més d'una 
conferència inaugural, que reuní una  seixantena d'assistents.

Foto cedida per
Guiametans per l'Ateneu

Foto cedida per l'Associació
Solc. Música i Tradició
al Lluçanès 

Foto cedida per l'Associació
 Cultural Festa Medieval de 
Sant Jordi de Badalona 
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II Jornades del Centre d'Estudis Escalencs. El Patrimoni Històric de 
l'Escala i l'Empordà. Centre d'Estudis Escalencs i Institut d'Estudis del Baix 
Empordà.

Les jornades, realitzades a l'Escala (el Baix Empordà) durant diferents caps de 
setmana dels mesos de març i abril, consistiren en conferències i excursions sobre 
i pel patrimoni escalenc, en què s'hi van inscriure una seixantena de participants.

VI Trobades de Música Mediterrània. De Catalunya a Occitània. Can 
Quintana. Museu de la Mediterrània i Institut d'Estudis del Baix Empordà.

Des del 29 d'abril fins a l'1 de maig es van desenvolupar a Torroella de Montgrí 
(el Baix Empordà) la darrera edició de les trobades de música mediterrània, que es 
va concretar en un ampli programa de conferències, tallers, audicions i activitats 
obertes. 

Curs. El Patrimoni arqueològic. Gestió i difusió. Grup d'Estudis Sitgetans i 
Institut d'Estudis Penedesencs.

Aquest curs es va realitzar a Sitges (el Garraf) durant diferents dimecres dels 
mesos de gener, febrer i març, en què es van realitzar un total de vuit sessions, a 
més d'una sortida per donar a conèixer les intervencions arqueològiques dutes a 
terme a la zona en els darrers anys.

Jornada. Fibres Vegetals i Formes de Vida a l'Anoia. Centre d'Estudis 
Comarcals d'Igualada i Ajuntament d'Igualada.

El dia 29 de maig va tenir lloc a Igualada (l'Anoia) aquesta jornada, que integrà una conferència, un 
esmorzar amb productes ecològics i uns tallers pràctics sobre els diferents usos de les fibres vegetals.

XV Simposi de l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer. Sardenya i el Mediterrani Occidental a l'Època 
Moderna (segles XVI - XVII). Arxiu de Tradicions de l'Alguer i Societat Catalana de Llengua i Literatura.

Durant els dies 27 i 28 de maig va tenir lloc a Càller (Sardenya) aquest simposi, que comptà amb diferents 
ponències que tractaren el context històric, lingüístic i cultural del Renaixement i Barroc al conjunt 
mediterrani. 

Foto cedida pel Centre
d'Estudis  Comarcals

d'Igualada 

2010  2011

Foto cedida pel Centre
d'Estudis Escalencs 
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A continuació, passem a descriure de manera succinta els projectes que han rebut ajuts, destacant aquells de 
convocatòries passades que han finalitzat entre el juliol de 2010 i el juny de 2011, així com aquells a qui se'ls ha 
concedit de nou un ajut en la darrera convocatòria.

Cal destacar que, per motius econòmics, ha estat totalment impossible obrir la convocatòria d'ajuts a projectes 
l'any 2011.

Projectes de les convocatòries anteriors finalitzats entre el juliol de 2010 i el 

juny de 2011

Maleta didàctica “Lo bagul de roba de la Teresina i el Ramonet”, volums I, II, 
III i IV. El CEITTE (Centre d'Estudis de la Indumentària Tradicional de les Terres de 
l'Ebre) n'és el responsable. 

Aquest projecte consisteix en l'elaboració de materials didàctics per tal de difondre 
entre els escolars d'educació infantil i primària les formes de vida de la societat rural de 
les Terres de l'Ebre com a patrimoni de la identitat pròpia, utilitzant com a fil conductor 
les formes de vestir tradicionals. S'ha documentat, redactat i dissenyat una maleta 
didàctica per a infants que recull els diferents cicles del sistema educatiu. Cada maleta 
disposa de subcarpetes amb fitxes, làmines, un quadern per a l'alumne i una guia 
didàctica per al professor.

 La maquinària industrial, símbol de la indústria manresana (fase II). El Centre d'Estudis del Bages i 
l'Arxiu Comarcal del Bages en són els responsables. 

Aquest projecte, segona fase d'un primer que va rebre suport de l'IRMU a la V convocatòria d'ajuts a 
projectes, ha continuat amb la tasca de recerca i de treball referent a la maquinària industrial de Manresa. A partir 
d'aquesta investigació, ampliada a partir de l'existència d'un volum major de documentació, s'ha recopilat aquesta 
documentació en un treball sobre la història de l'empresa. 

Projectes pertanyents a la VI Convocatòria (2008)

6.2. Balanç d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió
       cultural

Imatge cedida pel CEITTE
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Projectes pertanyents a la VII Convocatòria (2009)

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

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

Esbart català de dansaires (1908-2008): Cent anys d'història (2010). 
Barcelona:  Esbart Català de Dansaires. 

Masos i monestirs. Estudi a càrrec del Grup d'Història del Casal Mataró, del 
Cercle d'Història de Tordera i del Centre d'Estudis Vilassarencs. 

El projecte s'ha fonamentat en un estudi de les relacions dels monestirs 
medievals del Maresme amb el territori, aprofundint especialment en el cas del 
monestir de Santa Maria de Roca Rossa, a Tordera (el Maresme). S'ha fet un 
estudi sobre la implantació en el territori d'influència i la identificació de masos, 
amb la pretensió també de dinamitzar la mobilització per a la recuperació del 
monestir de Roca Rossa a Tordera.

La sortilla – la cursa a l'anell –: entre els Països Catalans i Sardenya. L'Arxiu de Tradicions de l'Alguer 
i l'Archivio Storico del Comune di Oristano en són els responsables. 

El projecte s'ha basat en l'estudi de la història i l'evolució del joc de la sortilla a partir de fons 
documentals d'Esplugues de Llobregat, Barcelona, Horta de València, Ciutadella i Oristany (Sardenya), tot 
fent referència a les manifestacions lúdiques que s'hi relacionen directament o indirecta a Sardenya.

L'objectiu de la recerca ha estat estudiar els orígens, l'evolució i la continuïtat o la desaparició del 
joc de la sortilla als territoris de parla catalana.

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

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

Imatge cedida per
l'Esbart Català de Dansaires 

Fons IRMU 

2010  2011
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Símbols rituals. Violència iconoclasta a l'estiu del 1936 a la comarca del Bages (Fase I). Projecte del 
Centre d'Estudis del Bages, del Museu Comarcal de Manresa i del Departament d'Antropologia Social i Cultural 
de la Universitat de Barcelona. 

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

Les festes a Argentona des dels anys cinquanta fins a l'actualitat. Recull documental i testimonial des 
d'una perspectiva històrica i etnològica. A càrrec del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell i l'Institut 
Català d'Antropologia.

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

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

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

Centenari de la Setmana Tràgica dels grups de recerca local de Barcelona. A 
càrrec de: Taller d'Història de Gràcia; Centre d'Estudis Històrics del Poble-sec; Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias;  Centre d'Estudis de Montjuïc; Esbart Català de Dansaires; 
La Vaca Cega; Taller d'Història del Clot – Camp de l'Arpa; Arxiu Històric de 
Roquetes-Nou Barris; Arxiu Històric del Poblenou iArxiu Històric Fort Pienc. 

Amb motiu del centenari de la Setmana Tràgica de Barcelona, diversos centres 
d'estudis han organitzat un conjunt d'activitats per tal de commemorar aquell fet 
històric: un cicle de conferències; una exposició itinerant; la publicació de les 
conferències i el catàleg de l'exposició; itineraris, etc.  El projecte subvencionat va 
donar cabuda a les diferents activitats creades a tal efecte.

Biblioteca Digital del Priorat – Patrimoni literari prioratí. Recerca del Centre Quim Soler. La Literatura i el 
Vi i de PRIORITAT, Paisatge Cultural Patrimoni Mundial.

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

Fons IRMU 
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6.3. Balanç d'ajuts a publicacions

Anàlisi derivat de les dades recollides de les publicacions  subvencionades per 
 1l'IRMU l'any 2010

-L'import total de l'ajut atorgat al conjunt de les publicacions és de 35.300 €

-Les despeses totals d'edició (maquetació, disseny, enquadernació, impressió i correcció) generades per 

les diferents publicacions s'eleva a 223.668 €.

-Els ajuts han estat distribuïts en publicacions periòdiques de caire científic (43%), divulgatiu (17,7%) i 

monografies (39%). 

-Més del 85% dels ajuts donen treball a impremtes, gràfiques, correctors de la mateixa localitat i/o de la 

mateixa comarca que els centres d'estudis que els sol·liciten. La resta treballen amb empreses d'un radi 

d'acció preferentment d'abast provincial. 

-Respecte a l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria, en un 78%, són de Catalunya i el 

ventall comarcal d'aquests abasta pràcticament tot el territori del Principat. A força distància trobem que 

els centres d'estudis del País Valencià són receptors en un 14%, l'Alguer en un 4% i l'Aragó, en un 2% .

 1

Anàlisi realitzada sobre cinquanta publicacions d'aquesta convocatòria.

VI Convocatòria d'ajuts a publicacions

La VI edició 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 més d'una seixantena de sol·licituds, de les quals 
cinquanta-tres van ser susceptibles de subvenció dins de les tres línies de publicacions que poden optar a ajut: 
monografies, revistes de recerca científica i revistes de divulgació cultural. 

En aquesta convocatòria l'Institut ha comptat amb el suport econòmic de la Fundació Privada Mútua 
Catalana. Els recursos que hi ha destinat han servit per finançar les sol·licituds de publicacions periòdiques de 
recerca científica. També hi ha hagut una línia especial per a les publicacions de temàtica etnològica gràcies a la 
col·laboració entre l'IRMU i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.



Revistes de recerca científica

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura 2011, publicació editada per l'Agrupació 
Borrianenca de Cultura.

Aplec de Treballs 29, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 

Quaderns d'estudi 25, publicació editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet. 

Singladures 28, publicació editada pel Centre d'Estudis Vilassarencs. 

Campsentelles 14,  publicació editada pel Centre d'Estudis Santfostencs. 

Caramella 25, publicació editada per  Solc, Música i Tradició al Lluçanès. 

Raïls 27, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona. 

Paratge 24, publicació editada per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. 

Mascançà 2, publicació editada pel Centre d'Estudis del Pla d'Urgell “Mascançà”

XXVII Sessió d'Estudis Mataronins, publicació editada per Museu-Arxiu de Santa Maria - 
Centre d'Estudis Locals de Mataró. 

Annals 22,  publicació editada pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. 

Quaderns de l'ICA 26,  publicació editada per Institut Català d'Antropologia. 

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 5, publicació editada per la Institució 
Catalana d'Història Natural. 

Aguaits 30,  publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. 

Ripacurtia 8,  publicació editada per Centre d'Estudis Ribagorçans. 

Terme 25,  publicació editada pel  Centre d'Estudis Històrics de Terrassa.

Materials del Baix Llobregat 17, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat. 

L'Ordit 4, publicació editada pel Centre de Recerques i Estudis Mogoda (CREM). 

Lo Senienc 8,  publicació editada per Centre d'Estudis Seniencs. 

Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs 2010,  publicació editada pel Grup d'Estudis 
Cubellencs Amics del Castell. 

Recull de Treballs 12,  publicació editada pel Centre d'Estudis Sinibald de Mas. 

Revista del Vinalopó 14,  publicació editada per Centre d'Estudis Locals del Vinalopó. 

Estudis Altafullencs 35, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Altafulla. 

Mirmanda 6, publicació editada per l'Associació Mirmanda. 

La Resclosa 15, publicació editada per Centre d'Estudis del Gaià. 

Dovella 106, publicació editada per Centre d'Estudis del Bages. 

Quaderns 30. Llegendes i paisatges dels Països Catalans, publicació editada pel Centre 
d'Estudis Comarcals de Banyoles. 

Modilianum: Revista d'estudis del Moianès 44, publicació editada per l'Associació Cultural 
Modilianum. 

Quadern d'Arxiu 109,  publicació editada per la  Fundació Bosch i Cardellach. 
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Revistes de divulgació

Lo ViOlí 11,  publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat. 

Fonts 45,  publicació editada pel Centre d'Estudis Argentonins. 

Lo Rafal 110, publicació editada per l'Associació Cultural “ Lo Rafal”. 

Monografies 

Els Benedictins a Tavèrnoles-Anserall, publicació editada pel Centre d'Estudis Sant Sadurní 
de Tavèrnoles-Anserall. 

La literatura, un intangible sobre el territori, publicació editada per Espais Escrits. 

Memòries de la presó, publicació editada per l'Associació Cultural Baixa Segarra. 

Els molins fariners de Bonastre i Roda de Berà, publicació editada per l'Associació Cultural 
de Roda de Berà. 

Actes del congrés Fronteres. Una visió des de l'Empordà, publicació editada per l'Institut 
d'Estudis Empordanesos. 

Terra Alta: molt de fato, publicació editada per l'Associació Cultural d'Arnes “La Bresca”. 

Epistolari Francesc Camps-Antoni M. Alcover, publicació editada per l'Institut Menorquí 
d'Estudis. 

Aportacions a la dansa catalana, publicació editada per l'Esbart Català de Dansaires. 

La Guerra del Francès al Montsià, publicació editada pel Grup d'Estudis Rossell 750 
Aniversari

Notícies sobre presència jueva al Vallès, publicació editada per Institut d'Estudis Món Juïc.

Delmes, tasques i lluïsmes: El feudalisme tardà a la Catalunya Vella (Girona, 1486-1730), 
publicació editada per l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.

La Guerra Civil a Collbató, publicació editada per l'Associació Cultural del Montserrat. 

Els torrents de Valls, publicació editada per Institut d'Estudis Vallencs. 

Diccionari de tècniques tradicionals de pesca, publicació editada per la Fundació 
Promediterrània. 

Quadres d'una exposició: Quatre segles de repoblació mallorquina a Tàrbena, publicació 
editada pe l' Associació Cultural "Tarbeners de Mallorca". 

Etnobotànica a les muntanyes de Prades i la Conca de Barberà, publicació editada pel Centre 
d'Història Natural de la Conca de Barberà. 

Rapa Moixetes. La música popular i la literatura de tradició oral de la Marina i Mallorca, 
publicació editada pel Grup Alacant. Associació d'Estudis Folklòrics.

La Festa Major de Gràcia vista per Joan Ramírez i Sagarra (1949-1961), publicació editada 
pel Taller d'Història de Gràcia. 
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L'home i el paisatge de la Segarra històrica, publicació editada pel Grup de Recerques de les 
Terres de Ponent. 

L'Associació d'Amics del Museu de Gavà (1981-2010), publicació editada pel Centre 
d'Estudis de Gavà. 

Eduard Toda a Sardenya: arribada a Càller (1887), publicació editada per l'Arxiu de 
Tradicions de l'Alguer.
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El 5 de juliol de 2010 es va resoldre la III convocatòria de la Beca Joan Veny, convocada per l'Institut Ramon 
Muntaner amb la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Es van 
presentar tres propostes d'investigació i finalment el treball seleccionat va ser Usos i models de l'estàndard oral 
en pallarès, de la Sra. Noëlia Motllo, pel seu interès científic i per la metodologia proposada. La beca té una 
dotació econòmica de 6.000 €. Dues persones del jurat, el senyor Pere Navarro i la senyora Montserrat Ingla, 
s'encarregaran del seguiment i validació de les memòries presentades.

6.4. Beca Joan Veny

6.5. I Premi de recerca Josep M. Domènech

El Premi Josep M. Domènech, convocat conjuntament per la Cartoteca 
de Catalunya, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i 
l'Institut Ramon Muntaner, té com a objectiu estimular projectes 
d'investigació centrats en l'anàlisi de temes vinculats amb els estudis i les 
entitats de recerca locals i comarcals. El tema seleccionat per a la primera 
edició va ser “Les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos”. El premi està 
dotat amb 3.000 €. El desembre del 2010 es va reunir el jurat i va seleccionar la 
proposta presentada per la Sra. Lourdes Plans. El treball serà tutoritzat pel Dr. 
Joaquim M. Puigvert, de la Universitat de Girona.
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7. .Convenis i col laboracions

7.1.

Presentació a Montjuïc.
Fons IRMU

Activitats vinculades al patrimoni etnològic

Activitats en col·laboració amb l'Observatori del Patrimoni Etnològic de l'Inventari del 
Patrimoni Etnològic de Catalunya del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana

En el marc d'aquest acord, l'Institut segueix treballant conjuntament amb la resta 
de membres de l'Observatori per a la Receca Etnològica de Catalunya i el Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. En aquest període, les 
reunions de treball han tingut lloc al Museu Comarcal de Cervera (9 de setembre de 
2010) i a Can Quintana. Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí (11 de 
febrer de 2011).

Des de l'IRMU es continua amb la tasca d'enviar a la redacció de la Revista 
d'Etnologia de Catalunya notícies, activitats i publicacions d'etnologia dels 
centres d'estudis, ampliant aquesta informació al bloc   
http://nusosdexarxa.wordpress.com/, que posteriorment ha migrat a etnologia.cat 
(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/ ) bloc de l'Observatori per a la 
Recerca Etnològica de Catalunya.

La tercera edició de les jornades i tallers de memòria oral “Fem memòria de... 
Tallers i jornades de memòria oral” es va presentar al Museu Comarcal de Cervera 
al setembre del 2010. Es va editar un programa genèric on els membres de la xarxa de 
l'Observatori van aportar activitats de memòria oral. L'IRMU hi va contribuir amb el 
programa amb tres taules rodones: 

- “La Festa Major: testimonis i records d'abans i ara”, amb les 
intervencions de diferents persones vinculades a la Festa Major de Sant Pere. 
Es va organitzar junt amb el Grup de Recerques Històriques (Sant Pere de 
Riudebitlles, 7 de novembre de 2010). 

-  “El món ferroviari de Móra la Nova a través dels seu protagonistes”, 
moderada per l'antropòleg Manel Llarch, amb la participació de diferents 
ferroviaris del municipi. A més de l'IRMU, l'organització va anar a càrrec de  
l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la 
Nova i el Museu Comarcal del Montsià, amb la col·laboració de l'Ajuntament 
(Móra la Nova, 12 de novembre de 2010). 

- “Parlem dels barris de la Marina: El barri de San Cristóbal, habitatges 
dels treballadors de la SEAT”. Coordinada per Rosa Núñez, Helena Miró i 
Olga Espadalé, comptà amb la participació d'alguns protagonistes de la creació 
i del desenvolupament dels habitatges dels treballadors de la SEAT.  Va 
comptar amb la coorganització del Centre d'Estudis de Montjuïc i de la 
Biblioteca Francesc Candel  (18 de novembre de 2010). 

Presentació a Móra la Nova.
Fons IRMU

Presentació a Sant Pere de
Riudebitlles. Fons IRMU



48.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Conjuntament amb les jornades de memòria oral es va presentar a Cervera el programa general de la Xarxa 
per a la Recerca Etnològica de Catalunya: Cultura Viva 2010. La Recerca Etnològica a Catalunya, on es 
presenten públicament els diferents resultats de les recerques de l'IPEC.  En aquesta edició, l'Institut Ramon 
Muntaner ha realitzat diferents presentacions: 

- “El treball de la pauma als pobles del Parc Natural dels Ports”, a càrrec de 
Pepa Subirats. Organitzada conjuntament amb l'Ajuntament del Mas de Barberans, 
el Museu Comarcal del Montsià, el Centre de Desenvolupament Rural-Museu de la 
Pauma i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (Mas de 
Barberans, 4 d'agost de 2010). 

- “Aiguardents, licors i altres destil·lats de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el 
Priorat”, a càrrec d'Anna Figueras i Teresa Castelló. Va comptar amb 
l'organització del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, el Museu Comarcal del 
Montsià, l'Antena del Coneixement de Móra d'Ebre de la Universitat Rovira i 
Virgili i la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre, a més de l'IRMU (Móra d'Ebre, 30 
de setembre de 2010). 

- “La recerca de folklore musical de la Ribera d'Ebre”, a càrrec de Robert 
Faltus. Organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Móra la Nova, el Museu 
Comarcal del Montsià i la CCEPC (Móra la Nova, 17 de juny de 2010). 

L'Institut Ramon Muntaner també va col·laborar amb les altres entitats de l'Observatori en l'organització de 
les II Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic. La Protecció i Conservació del Patrimoni Etnològic 
Immoble, que es van realitzar al CaixaFòrum de Barcelona els dies 22 i 23 de novembre de 2010. 

Entre les diferents activitats de la jornada va haver-hi la taula rodona “Exemples pràctics de 
conservació i protecció del patrimoni immoble”, amb  diferents experiències de centres d'estudis locals 
presentades per Josep Mora Castellà (Amics de l'Arquitectura Popular), Antoni Vilanova (AADIPA - 
Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic), i Víctor Mata 
Ventura (Centre d'Estudis Beguetans) i Esther Hachuel (Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat). 
Aquesta darrera intervenció va servir per a analitzar el funcionament de la Comissió Cívica del Patrimoni del 
Baix Llobregat, de la qual l'IRMU hi forma part, i per a explicar que altres territoris com les Terres de l'Ebre 
n'han endegat una d'igual i que és un model que es pot exportar a altres territoris catalans. 

L'IRMU treballa per donar a conèixer l'IPEC als centres d'estudis i les 
presentacions anuals als diferents territoris s'han desvetllat com una bona eina per a 
aquest objectiu. La presentació del 2010 es va fer a Sitges (el Garraf) el 20 de 
novembre de 2010, acollida pel Grup d'Estudis Sitgetans i amb la col·laboració de 
l'Institut d'Estudis Penedesencs. La jornada dugué per títol Recerca Etnològica i 
Centres d'Estudis. Presentació de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de 
Catalunya i va explicar les diferents projectes, serveis, actes i eines de difusió de 
l'IPEC i del Servei de Patrimoni Etnològic del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, com són: la figura de protecció Zona d'Interès Etnològic, el Centre de 
Documentació del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana, els ajuts i les publicacions que realitzen, etc. 

Presentació a Mas 
de Barberans. Imatge 
cedida pel Museu 
Comarcal del Montsià.

Presentació a Sitges.
Fons IRMU
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El 6 de novembre de 2010 va tenir lloc a Deltebre (el Baix Ebre) la IX Jornada d'Etnologia a les Terres de 
l'Ebre, sota el títol Cruïlla de Camins i Comunicacions. L'IRMU va formar part de l'organització, juntament 
amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el Museu Comarcal del 
Montsià i el Centre d'Estudis Tirant lo Rall de Deltebre. L'activitat també va comptar amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Deltebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre.

Una setantena d'assistents van escoltar les intervencions dels ponents de la jornada, dedicades a analitzar les 
diverses funcions que al llarg de la història han tingut els camins, lligallos i línies ferroviàries desaparegudes per a 
activitats tan diverses com la transhumància, el baratar, la navegació fluvial, el comerç, etc. Durant la jornada es 
va presentar el DVD Ermites i romiatges a les Terres de l'Ebre: religió i cultura popular, que recull les 
intervencions de la jornada de l'any anterior. També s'hi van poder veure diverses exposicions i audiovisuals 
sobre les vies de comunicació, aportades per la Diputació de Tarragona, el Grup de Catalogació los Taulons i la 
Universitat Jaume I, el Centre d'Estudis Lo Lliscó i l'Espeleoclub Tortosa, entre d'altres.

El 9 d'abril de 2011 es va celebrar al pavelló de Suècia de Berga (el Berguedà) la Jornada Els Jocs i la 
Interculturalitat”, la quarta edició del programa Els Jocs en la Història. El tema d'aquesta edició va donar peu a 
l'exposició de diversos treballs que atenen a la integració de nouvinguts en l'àmbit educatiu i d'estudis sobre la 
realitat social de partida. Els vint-i-un treballs presentats, amb una important participació d'antropòlegs i 
educadors, van convergir en analitzar l'ús del joc en el foment de la tolerància i el respecte entre cultures, així com 
en analitzar l'evolució a llarg de la història dels jocs tradicionals com a part del patrimoni cultural català.

La jornada, que es va convertir en la tercera edició de la Jornada 
Projecte Educatiu de Ciutat. Berga, que també va formar part del programa 
del curs Pedagogia al carrer. El lloc natural del joc de la Fundació Mn. 
Víctor Sallent es va complementar amb una exposició fotogràfica de la 
Patum Infantil de Berga, un taller de jocs de taula d'arreu del món i una 
mostra d'audiovisuals que van abordar el tema des de la perspectiva de 
l'antropologia urbana.  

El mateix dia es va presentar l'edició impresa de les actes de la jornada 
anterior, Els jocs en la història. Cultura material i immaterial en el joc, que 
es pot adquirir a través del portal Bestiari. Com en les darreres edicions, els 
continguts de la jornada han estat reconeguts per l'ICE de la URV com a 
formació del professorat dins del Pla de Formació Permanent del 
Departament d'Educació de les Generalitat de Catalunya. 

En aquests moments estem treballant en l'organització de la cloenda del programa Els Jocs en la Història,  el 
Congrés Internacional Els Jocs en la Història, que tindrà lloc els dies 18 i 19 de maig de 2012 a Móra la Nova, 
Ascó i Móra d'Ebre (la Ribera d'Ebre). Aquesta darrera edició vol aprofundir en les temàtiques abordades en les 
jornades anteriors i obrir-se especialment a una reflexió global sobre els jocs al segle XXI: la indústria del 
videojoc, l'aplicació del joc tradicional en el procés d'aprenentatge en les diverses etapes educatives en 
l'actualitat, etc. 

Activitats i col·laboracions de l'Institut en l'àmbit de l'etnologia  

Jornada a Berga. Fons IRMU

2010  2011
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Balanç quantitatiu de les quatre jornades del programa Els Jocs en la Història celebrades entre el 2008 i el 
2011

 

L'Institut continua donant servei d'assessorament a centres d'estudis que volen museïtzar una col·lecció 
etnològica i/o estan implicats en la creació d'un equipament patrimonial d'aquest tipus a la seva població o 
comarca.  Durant aquest any hem atès una sol·licitud del Centre d'Estudis de la Indumentària Tradicional de les 
Terres de l'Ebre –CEITTE- que, en col·laboració amb l'EMD de Jesús (Tortosa, el Baix Ebre), estan interessats en 
crear un equipament museístic amb les col·leccions ubicades a Can Mangrané. L'IRMU va visitar aquesta casa 
pairal al gener del 2011 i va emetre un informe valoratiu sobre les possibilitats museístiques del projecte. Per altra 
banda, el Centre d'Estudis Planers (Santa Bàrbara, el Montsià) ha col·laborat en l'elaboració del discurs 
museogràfic i recollida i documentació de materials del Museu de la Vida a la Plana, impulsat per l'Ajuntament de 
Santa Bàrbara i amb projecte museogràfic del Museu Comarcal del Montsià. Des de l'IRMU s'ha participat en la 
implementació del projecte museogràfic. 

Des del juliol del 2010, l'IRMU forma part del comitè assessor del programa de televisió Maiors, juntament 
amb membres de centres d'estudis de les Terres de l'Ebre –Centre d'Estudis Planers, Centre d'Estudis Seniencs, 
Institut d'Estudis Comarcals del Montsià i Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre-. En aquest programa, de caire 
quinzenal, produït i emès als platós del Canal Terres de l'Ebre-TV, s'aborden temàtiques de cultura popular del 
territori. El format del programa és un col·loqui - debat coordinat per un membre d'un centre d'estudis en què es 
conviden a participar investigadors i informants, acompanyat d'audiovisuals fruit de les recerques. 

Durant la temporada 2010-2011 s'han enregistrat divuit programes en els quals s'han donat a conèixer  
recerques sobre temàtiques tan diverses com els rituals i costums al voltant de la mort, les construccions de pedra 
en sec, les representacions de Setmana Santa, l'explotació de l'olivera i el món de l'oli, etc. Els programes 
coordinats per l'Institut van ser els dedicats a la festivitat de Sant Antoni a les Terres de l'Ebre -14 de gener de 
2011- i a l'artesania de la pauma a les poblacions properes als Ports -25 de març de 2011-. 

Assessoraments a projectes d'equipaments patrimonials

Difusió dels resultats de recerques etnològiques a través dels mitjans de comunicació

Total ponències, comunicacions i pòsters  85
                   . Presentats per universitats 19
                   . Presentats per centres d'ensenyament no universitari 16
                   .Presentats per centres d'estudis i associacions culturals 30
                   . Presentats per associacions esportives 2
                   . Presentats per museus i arxius 18
Institucions i entitats col·laboradores 40
Exposicions sobre jocs 9
Públic assistent a les jornades 328
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Continuem...

Assessorant aquells projectes de recerca en l'àmbit etnològic duts a terme per centres d'estudis.

Donant suport al desenvolupament d'activitats de temàtica etnològica dels centres i instituts d'estudis 
locals i comarcals.

Participant en el consell assessor de la Revista d'Etnologia de Catalunya, per tal de vetllar per la 
presència de la recerca etnològica feta per part dels centres d'estudis.

Fent de mediadors entre entitats que treballen temes etnològics comuns: cerca d'investigadors per 
crear equips de treball, presentació de treballs en jornades i trobades d'entitats, creació d'itineraris, 
captació de públic, etc.

Fent difusió dels ajuts a la recerca etnològica publicats per la Generalitat de Catalunya i d'altres 
institucions, organismes i entitats: Premi Ricart i Giralt, Premi Àngel Carril, Premi Josep M. 
Domènech i Fargas, Premi Bernat Capó, Ajuts a la Recerca Etnològica de les Comarques de l'Ebre, 
Beca Maria Font de Carulla, etc.

Gestionant la borsa d'exposicions etnològiques en oferta per part dels centres d'estudis, per tal 
d'activar-ne les itineràncies.

Gestionant la borsa d'investigadors en temes d'etnologia per tal de formar equips de treball 
conjuntament amb aquells centres d'estudis que ho sol·liciten.

Col·laborant amb el projecte “Arrels. Conreus del saber” de la Fundació del Món Rural, formant part 
de la Xarxa Arrels, de col·laboradors del projecte, fent d'intermediaris amb les aportacions que 
poden fer els centres d'estudis, etc. La base de dades resultant es pot consultar a: 
http://www.arrelsconreusabers.cat/

Col·laborant amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Móra la Nova, en especial en el marc de 
la Setmana Cultural de la població.

Fent difusió de les activitats d'etnologia organitzades pels centres d'estudis i per les entitats de 
l'Observatori de l'IPEC a través dels canals habituals.

2010  2011
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7.2. CaixaForum

Es manté l'acord de col·laboració amb l'Obra Social de la Caixa a través de CaixaForum i la seva 
mediateca. Us recordem que, gràcies a aquest acord, els vostres socis poden disposar de manera gratuïta del 
carnet de la mediateca i poden accedir a tots els seus serveis. Només cal que consulteu el nostre portal o que 
us poseu en contacte amb nosaltres per a fer les peticions.

També existeix la possibilitat de programar com a entitats visites guiades a exposicions del CaixaForum  amb 
els vostres socis de manera gratuïta: només cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us les tramitarem.

7.3. Museu Marítim de Barcelona

L'Institut i el Museu Marítim de Barcelona van col·laborar durant aquest període en les següents activitats:

-XI Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt

El jurat qualificador, format per persones seleccionades per les dues entitats, es va reunir el 5 de juliol 
de 2010 i va resoldre atorgar el premi al treball Les salines d'Eivissa al segle XVII. Estudi del llibre de 
la Sal 1639-1640, del Sr. Antoni Tur Torres. En total s'hi van presentar nou propostes.

-II Jornada d'Història i Patrimoni Marítim

L'objectiu d'aquesta jornada és donar veu a recerques realitzades entorn a la història i el patrimoni 
marítim. Des de l'IRMU facilitem la participació a investigadors i a recerques realitzades des dels centres 
d'estudis. La jornada s'ha convertit en un espai de trobada i de debat on també es presenten les novetats 
editorials. 

La jornada va tenir lloc el desembre de 2010 amb una important presència d'investigadors procedents de 
centres d'estudis procedents del conjunt dels territoris de parla catalan

La bona acollida de la jornada i els resultats assolits en les dues primeres edicions confirmen la seva 
continuïtat, tot i que es preveu que se celebri biennalment.

En aquest període s'han mantingut els convenis de suport genèric a l'activitat de l'IRMU amb la Fundació 
Josep Irla i la Fundació Nous Horitzons i s'han incorporat dos nous convenis vinculats a projectes amb la 
Fundació Carulla –Museu de la Vida Rural i amb la Fundació Privada Mútua Catalana. La Fundació Carulla 
ha participat en el finançament del projecte El món agrari a les terres de parla catalana i la Fundació Privada 
Mútua Catalana col·labora en la convocatòria de subvencions per a publicacions periòdiques i també en la 
creació del Premi d'Obra Gràfica Recercat.

L'Obra Social de la Caixa, a través de la seva oficina a Móra la Nova, també col·labora de manera puntual en 
algun dels nostres projectes. El 2011 va fer una petita aportació per a l'edició del calendari anual dels centres 
d'estudis.

Volem agrair a totes aquestes entitats el seu suport, que ha estat fonamental per al desenvolupament de la 
nostra activitat.

7.4. Conveni amb suport econòmic i logístic
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7.5. Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

L'IRMU i l'ICAC van signar un conveni de col·laboració amb l'objectiu de facilitar als centres d'estudis les 
seves recerques i gestions entorn el patrimoni arqueològic. Us recordem que, en cas que esteu interessats en tirar 
endavant un congrés, unes jornades, una recerca o alguna activitat vinculada amb l'arqueologia o el patrimoni 
arqueològic, l'ICAC pot ser un molt bon aliat. Només cal que ens plantegeu la vostra proposta i us farem d'enllaç 
amb aquesta institució.

Mantenim els convenis anuals amb el diari El Punt Avui i  el setmanari Presència per a fer publicitat 
d'algunes de les activitats més destacades de l'Institut Ramon Muntaner, i tenim acords puntuals amb d'altres 
mitjans per projectes; per exemple, Catalunya Ràdio és una col·laboradora habitual en la difusió del Recercat 
i enguany també va participar en la difusió de l'exposició “El món agrari a les terres de parla catalana”.

7.6. Mitjans de comunicació

L'Institut Ramon Muntaner i la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives mantenen el seu conveni de 
col·laboració. Gràcies a aquest conveni, l'Institut ha realitzat dos anuncis amb novetats editorials dels centres 
d'estudis a BUC, la revista editada per la Xarxa que apareix els mesos d'abril i novembre.

Encara està pendent una reunió conjunta per les conclusions del Congrés Centres d'Estudis, Universitats i 
Administracions, celebrat a Lleida l'any 2009. 

L'Institut continua vinculat a la Universitat Rovira i Virgili a través del portal www.irmu.org i del projecte de 
campus extens de la URV. 

La col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya continua aturada a l'espera de què se'ns assigni un 
nou interlocutor per tal de fer arribar propostes de projectes de centres d'estudis que pugin servir de base per a 
projectes de final de carrera per a estudiants d'Humanitats.

La direcció de l'IRMU continua formant part del consell assessor del Campus Terres de l'Ebre i de la comissió 
de cultura de la Universitat Pompeu Fabra.

7.8.

Relacions amb les universitats

2010  2011

S'ha continuat la col·laboració amb la Subdirecció General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya en 
relació al Cens d'Arxius de Catalunya. En aquest període, l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat es va posar en 
contacte amb nosaltres per tal que li facilitéssim la relació d'entitats del seu àmbit territorial, amb l'objectiu de 
comunicar-s'hi per si els podien aportar informació sobre fons documentals privats i incorporar-los al cens. 

Subdirecció General d'Arxius

7.7.
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El desembre del 2010, l'Institut va signar un conveni marc de col·laboració amb La Sègola. PD&M, SL, 
empresa gestora del programa Tallers per a la Festa com a entitat assessora en desenvolupament dels projectes de 
creació, recuperació o millora de festes de recreació històrica o festes de caire tradicional. En concret, l'Institut fa 
de mitjancer amb les entitats de recerca del territori, amb els investigadors i amb els agents locals, orienta en 
l'aplicabilitat i la difusió de les recerques i fa un seguiment del procés formatiu –tallers- i de disseny de les festes.

Aquest conveni ha permès, per tant, fer partícips als centres d'estudis que ho desitgen dels projectes festius 
desenvolupats a les seves poblacions o comarques, així com vetllar pel rigor en els continguts de les festes de 
recreació o recuperació que han necessitat un treball de recerca previ. 

Els tallers i festes de les quals s'ha fet seguiment des de l'Institut han estat la Festa de Sant Gregori de  Santa 
Bàrbara, la II Festa Comarcal de la Jota de la Ribera d'Ebre –Flix-, la I Festa dels Sirgadors de Móra d'Ebre i el 
Ball del Mantó d'Ulldecona.

Aquestes són les recerques etnològiques i etnomusicològiques que han rebut assessorament:

. Llegendes populars a Santa Bàrbara (aplicació a la Festa de Sant Gregori, Santa Bàrbara, maig de 2011). Entitat 
responsable: Centre d'Estudis Planers.

. Recull de memòria oral i gràfica de la jota a la Ribera d'Ebre (aplicació a la Festa de la Jota de la Ribera d'Ebre, 
Flix, 11 setembre 2011). Entitats responsables: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i Consell Comarcal de la 
Ribera d'Ebre.

. El camí de sirga (aplicació a la Festa dels Sirgadors, Móra d'Ebre, agost de 2011). Entitat responsable: Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre. 

7.9. Tallers per a la Festa Terres de l'Ebre 2010-2011
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8. Publicacions 

Cultura i recerca local al s. XX: Dels erudits locals als centres 

d'estudis.
Aquesta publicació recull les ponències i comunicacions presentades en les jornades 

del mateix títol celebrades a Calonge el mes de setembre de 2007. L'obra ha estat 

editada per l'Ateneu Popular de Calonge, l'Ajuntament de Calonge, la Diputació de 

Girona, el Centre d'Estudis Selvatans i l'Institut Ramon Muntaner. 

El llibre es va presentar el 18 de febrer de 2011 amb una important presència de 

públic.

La Guerra del Francès a les terres de parla catalana.
Aquest llibre recull les actes de les jornades celebrades al Buc el maig del 2008 amb 

motiu del bicentenari de la Guerra del Francès. L'obra, coordinada per Núria Sauch, 

va ser editada per l'editorial Afers, l'Ajuntament del Bruc, la Universitat Rovira i 

Virgili i l'Institut Ramon Muntaner, i es va presentar a l'Ajuntament del Bruc el 25 

de març de 2011.

La Setmana Tràgica: motius i fets. 
A finals del mes de juny va tenir lloc la presentació d'aquesta obra, que és el resultat del 

projecte que els Grups de Recerca Local de Barcelona van realitzar amb motiu del 

centenari de la Setmana Tràgica. La publicació, coordinada per Núria Sauch i M. 

Carme Jiménez, inclou les diferents conferències realitzades durant aquesta 

commemoració i un breu catàleg de l'exposició del mateix títol. La presentació va 

tenir lloc al Molino de Barcelona amb una important presència de públic. La 

publicació va ser possible gràcies a una subvenció de l'Institut de Cultura de 

l'Ajuntament de Barcelona.
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Resultat econòmic de l’any 20109.

56.
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Quins elements inclouen els diferents conceptes presentats?

-  Consums d'explotació: 

a les activitats, etc.)

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

inversions.

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

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

apartat.

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

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

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

despeses i que estan vinculats a projectes concrets.

-  Personal i seguretat social

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

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

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

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

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

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

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

Distribució del balanç
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Algunes dades destacades 
entorn a l'activitat dels centres
i instituts d'estudis locals i comarcals

Recercat      

Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana

Se celebra anualment des del 2005 en la ciutat Capital de la Cultura Catalana; per tant, s'ha 

organitzat a:

 2005 Esparreguera

2006 Amposta

2007 Lleida

2008 Perpinyà

2009 Figueres

2010 Badalona

2011 Escaldes-Engordany

Xifres del 2011

Nombre d'entitats participants: 

Nombre d'assistents vinculats a centres d'estudis: 

Total de títols exposats: 

Total de vendes realitzades: 

 112 entitats del conjunt dels territoris de parla catalana

 Entorn a les 200 persones

Entorn a 300 

36 publicacions

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

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

juliol 2010-2011l' informaIRMU 

Capital
de la Cultura
Catalana



Eines de difusió

L'agenda setmanal d'activitats dels centres 
d'estudis és una de les eines més importants de difusió 

que duem a terme des de l'IRMU. Aquesta agenda es pot 

descarregar directament des del portal de l'IRMU, tot i que 

també s'envia per correu electrònic a una llista de 

distribució de quasi bé vuit-centes adreces electròniques 

corresponents a centres d'estudis, altres entitats i institucions i 

també a particulars interessats en la cultura local. Tothom que 

hi estigui interessat pot subscriure's a aquesta llista clicant a 

l'apartat corresponent que apareix a la pàgina d'inici del portal de 

l'Institut (www.irmu.org).

Aquest últim any, l'Institut Ramon Muntaner s'ha introduït en el món de les 

xarxes socials, creant una pàgina pròpia a Facebook on hi podreu trobar tota la 

informació referent a les activitats de l'IRM i dels centres d'estudis. 

Actualment ja tenim 560 admiradors d'aquesta pàgina: adheriu-vos-hi!

http://www.facebook.com/pages/INSTITUT-RAMONMUNTANER/303150113689?ref=ts

l' informaIRMU 

www.irmu.org
En l'actualitat hi ha comptabilitzats 258 centres d'estudis adherits al portal de l'IRM, un 28.5% 

més que l'any 2008. Aquesta progressió també es dóna en les monografies dels centres d'estudis 

referenciades al portal de l'IRM, que actualment són 1071, un 21.7% més que quatre anys abans; en les 

capçaleres de les revistes, que a dia d'avui arriben a 135, un 23.85% més que l'any 2008 (vegeu la 

gràfica 3); i, finalment, en les altres publicacions, que, amb 491 referències, són les que més han 

augmentat en els últims quatre anys, un 44.4%.

Portal 



Algunes dades destacades 
entorn a l'activitat dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals

Activitats organitzades o coorganitzades per l'IRMU
L'IRMU ha organitzat o coorganitzat activitats a: 

, Tarragona, , Canillo, ,

, Móra d'Ebre, , , Torredembarra, 

, Arnes, , Tortosa, , Prada de Conflent, 

Vic, , Santes Creus, , Esplugues de 

Llobregat, , l'Escala i .

Barcelona Berga

Calonge Horta de Sant 

Joan Vinaròs

Sant Cebrià de Vallalta

Viladecans

Escaldes-Engordany  Móra la 

Nova el Bruc

Cornellà de Llobregat

la Seu d'Urgell

Arbeca

www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

RACO
(Revistes Catalanes en Accés Obert)

L'Institut Ramon Muntaner, des de juliol de 2010 fins a juliol de 2011, ha penjat a RACO 17 noves 

revistes a text complet.

A juliol de 2011 comptem amb 47 revistes publicades i 3 a la intranet; de manera que, 

quan aquestes surtin a la interfície, haurem arribat a les 50 revistes.

Una dada més: l'any 2010 les consultes a les revistes que pengen de l'Institut Ramon 

Muntaner van ser de 235.020. Enguany ja en portem 241.877 i encara falten uns mesos 

per acabar l'any .

Hem volgut fer una comparativa del número de revistes i el número 

d'articles introduïts per cadascuna de les entitats col·laboradores de 

RACO i ens ha sorprès gratament veure que l'Institut Ramon Muntaner 

ocupa un destacat lloc: portem penjats 885 números amb 11.003 

articles (a final del 2010)

Números Articles

Universitat de Barcelona: 1.259 19.042 

Universitat Autònoma de Barcelona: 947 14.740     

Institut d'Estudis Catalans 914 13.645     

Institut Ramon Muntaner 885 11.003     



.Entitats en què ha col laborat l'Institut Ramon Muntaner

Biblioteca Pública de Tarragona

Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya (CBUC)

Entitats de l'Observatori del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya

Fundació del Món Rural

Fundació Lluís Carulla – Museu de la 
Vida Rural

Grup Bestiari de Llibreries Independents

Institut Cartogràfic de Catalunya

Institut d'Estudis Catalans

Institut per al Desenvolupament de l'Alt 
Pirineu i l'Aran (IDAPA)

L'Avenç

Museu Marítim de Barcelona

Museu del Joguet de Figueres

Museu d'Història de Catalunya

Organització Capital de la Cultura 
Catalana

Universitats catalanes

Universitat Catalana d'Estiu 

Xarxa d'Arxius Locals i Comarcals

Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives

Xarxa de Biblioteques de Barcelona

També tenim vinculació amb les quatre diputacions de Catalunya per a l'edició de Plecs d'Història Local 

i, en determinats casos, per a altres projectes. 

Mas de la Coixa  Rotonda Eix de l'Ebre. N-420, s/n  43770 Móra la Nova   Tel. 977 401757    www.irmu.org

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

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

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Patronat format per:

Generalitat
de Catalunya

l' informaIRMU 

L'Institut Ramon Muntaner manté contacte i col·labora amb un gran 

nombre d'institucions i entitats, bé amb l'objectiu de generar eines que 

puguin ser d'interès per als centres i instituts d'estudis, bé perquè els 

centres disposen d'informació que poden aportar donant d'aquesta 

manera visibilitat a la seva tasca.

juliol 2010-2011








