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Editorial
El juny de 2012 va ser la meva primera reunió del Patronat de l'Institut Ramon Muntaner, com a 

representant del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en la meva condició de cap del 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia.

No va ser cap descobriment,  ja que jo formava part de la junta de la Coordinadora de Centres d'Estudis 

de Parla Catalana, en representació de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell. La Coordinadora forma 

amb la Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura l'Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada 

dels centres d'Estudis de Parla Catalana, i per tant coneixia les activitats i part dels seus components, però 

un cop ets a dintre de l'òrgan rector és tota una altra història, ets responsable  de les decisions que s'hi prenen 

i vius de prop i amb més intensitat els esdeveniments, ja que la implicació és total.

A més, molt aviat vaig passar a formar part del comitè de direcció i també de la comissió d'ajuts, tant a 

projectes com a publicacions o a congressos i jornades. Vaig fer una ràpida immersió en tot el món de la 

gestió a nivell de la cultura popular i l'associacionisme dels territoris de parla catalana.

És un goig anar a Móra la Nova i trobar-te amb els teus companys i, a més, si el viatge és compartit, les 

xerrades i explicacions d'en Carles Riba o de Jaume Mascaró, dos pous de ciència i coneixement, et fan molt 

agradable el viatge i en surts amb un coneixement que mai no t'hauries imaginat.

Ara, a l'hora de treballar, les discussions són àrdues, sobre temes molt variats, discutint els projectes 

d'exposicions entre els quals destaquen, entre d'altres, L'arquitectura tradicional a Catalunya, El món agrari 

a les terres de parla catalana o Patrimoni oblidat, memòria literària. 

Altres temes tractats de debat al llarg del 2014 han estat els projectes d'Inventari del Patrimoni 

Immaterial de diferents comarques, l'estudi sobre els diputats de la Mancomunitat dintre del projecte del 

centenari de la Mancomunitat de Catalunya o l'Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya, recentment 

acabat.

Tenim també les diferents beques que es convoquen, així com els treballs de preparació, execució i propera 

participació en les diferents edicions del Recercat i els premis Recercat, la participació en l'edició de la 

revista Frontissa o en els Plecs d'història local, la digitalització de les publicacions dels centres i la seva 

introducció a RACO, els congressos de la CCEPC o els Col·loquis Internacionals d'Estudis Transpirinencs, 

la col·laboració amb la Federació d'Ateneus de Catalunya i la participació dels centres d'estudis en les 

Jornades Europees de patrimoni i totes les activitats lligades amb l'Ebre com ara la Fira del Llibre Ebrenc .

Quan intentes recopilar tot el que fa l'IRMU, te n'adones del treball que significa per al personal de 

l'Institut, però també per a la CCEPC i, al seu redós, tots els centres d'estudis dels països catalans.

Visc una gran experiència que s'acabarà amb la meva jubilació el 2015 com a cap del Servei d'Arqueologia i 

Paleontologia, però que seguirà viva com a membre de la Fundació Bosch i Cardellach ,i per tant, dels 

treballs de la Coordinadora de Centres d'Estudis de parla Catalana.

Ramon Ten Carné

Membre del Patronat de l'IRMU en representació 
de la Generalitat de Catalunya
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Funcionament intern1.

6.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Si ens centrem en el funcionament intern de l'Institut, destacarem, per 

una banda, els treballs que s'han realitzat d'auditoria de la Llei de 

protecció de dades i la posada al dia en aquesta qüestió; els treballs 

realitzats al portal com a conseqüència de les recomanacions de l'auditoria 

i per donar resposta a la Llei de transparència que ha entrat en vigor, i 

finalment, el projecte ocupacional que hem posat en marxa.

El passat mes de juliol dissenyàvem un projecte ocupacional de pràctiques no laborals en 

gestió cultural per a joves entre 18 i 25 anys que encara no havien gaudit de cap experiència 

professional en el seu sector. La proposta s'emmarcava dins d'un programa del SOC i va ser 

possible econòmicament gràcies a la col·laboració de l'Obra Social de la Caixa a través de 

l'oficina de Móra la Nova. El projecte va comptar amb l'assessorament inicial de l'àrea de 

Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Priorat. La participació de l'Obra Social ha 

permès dotar les places econòmicament en funció del seu grau de formació i responsabilitat. 

Gràcies a aquest projecte, el mes d'octubre vam incorporar tres persones a mitja jornada: un 

documentalista, Genís Carbó, diplomat en Biblioteconomia i Documentació i Màster en gestió de 

continguts digitals, i una antropòloga, Marina Orobitg, durant 9 mesos, i una administrativa, Alba 

Rubio, graduada en Administració i Direcció d'Empreses, durant 5 mesos. El projecte ha estat 

obert per a joves de les Terres de l'Ebre. Tots tres fan tasques de suport a diferents projectes, ja que 

ens interessa que puguin entrar en contacte amb un ampli ventall de casuístiques vinculades a la 

gestió cultural. Agraïm a totes les institucions implicades en el projecte la seva participació. El 

balanç d'aquests primers mesos és molt positiu. L'objectiu és donar-li continuïtat el 2015. 

També es va produir un canvi en la composició del patronat de l'Institut Ramon Muntaner, amb 

la substitució del Sr. Salvador Alegret Sanromà pel Sr. Jaume de Puig i Oliver, vicepresident de 

l'Institut d'Estudis Catalans. 

Presentació del
projecte ocupacional.
Fons IRMU
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2. X. edició

Entre els dies 4 i 13 de maig van tenir lloc els actes vinculats a la X edició del 

Recercat. Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana a 

Barcelona.

La desena edició i el fet de celebrar-se a Barcelona suposava un nou repte 

organitzatiu. La col·laboració dels grups de recerca local de Barcelona, de la 

Generalitat de Catalunya, i molt especialment de la Direcció General de 

Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 

Parla Catalana i de l'Ajuntament de Barcelona, van fer possible comptar amb diversos escenaris 

de relleu per als actes amb una major projecció mediàtica que en edicions anteriors.

Entre els dies 4 i 8 de maig els grups de recerca de Barcelona van organitzar tot un conjunt 

d'activitats —conferències, exposicions, itineraris culturals...— amb l'objectiu de generar 

moviment en els barris i donar difusió als actes centrals del Recercat que van tenir lloc entre els 

dies 9 i 11 de maig.

 Dissabte i diumenge, l'activitat es va concentrar al Centre d'Arts 

Santa Mònica. La fira incorporava novetats en la seva estètica i també 

en els espais expositius, ja que s’hi va incloure un espai per a la mostra 

de materials didàctics produïts pels centres, un espai dedicat a les 

entitats i empreses que participen en el carnet Recercat i el nou espai 

de tallers infantils Recerxic. El conjunt d'estands, l'entorn i la 

disposició dels espais oferia una imatge innovadora i moderna.

 Els parlaments inaugurals es van cloure amb una actuació de 

l'Esbart Català de Dansaires, que ja ens havia acompanyat en el 

Recercat de Perpinyà l'any 2008 i que va donar la benvinguda als 

assistents com a entitat local.

La fira va incloure també la mostra d'audiovisuals amb propostes de temàtiques i territoris 

molt diversos, com el patrimoni de Roquetes-Nou Barris, les veus del tèxtil, de la Fundació Bosch 

i Cardellach i el record de la figura de Marià Villangómez per part de l'Institut d'Estudis 

Eivissencs, entre d'altres.

Fira

memòria anual
2014

Fira a l'interior del Centre d'Arts
Santa Mònica. Fons CCEPC
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2014

Els debats d'aquesta edició es van centrar en el binomi 

local/global. El primer es va centrar en la cultura, el 

territori i la identitat dins de l'àmbit lingüístic català; el 

segon, en la cultura, l'educació i les tecnologies de la 

informació, i el tercer, en les col·laboracions i les 

complicitats necessàries en el segle XXI. El primer va 

comptar amb la col·laboració del Màster d'Estudis 

Catalans de la UOC i el segon formava part de les activitats 

vinculades al Fòrum Internacional Educació i Tecnologia 

que va tenir lloc a Tarragona entre finals de juny i principis 

de juliol. Diumenge al matí, la taula rodona servia per reflexionar sobre els centres d'estudis i 

la salvaguarda, gestió i dinamització del patrimoni i del seu entorn. Tots els debats es van 

poder seguir per streaming i es podran consultar en breu al canal Youtube de l'Institut Ramon 

Muntaner.

Com en altres edicions, també vam mostrar diferents 

exposicions produïdes des de centres d'estudis. Enguany 

vam comptar amb les exposicions: “Carregats de 

romanços. Plecs de fil i canya del Llegat Pau Vila,” 

produïda per la Fundació Bosch i Cardellach; “Tothom al 

carrer! La lluita antifranquista al Baix Llobregat (1960-

1979),” produïda pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat, i “Josep Miquel Vidal Hernández (1939-2013), 

un homenot menorquí arrelat i universal,” de l'Arxiu 

d'Imatge i So de Menorca (Consell Insular de Menorca). 

Presentacions i taula rodona

Taula rodona celebrada el diumenge al matí.
Fons IRMU.

Exposicions

Exposició “Carregats de romanços. Plecs de  fil i canya del Llegat Pau Vila,”
produïda per la Fundació Bosch i Cardellach. Fons IRMU
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El dia 9 de maig arrencava l'activitat amb la X edició dels premis Recercat. El lliurament 

dels premis va tenir com a escenari el Palau de la Generalitat i hi van assistir prop de dues-

centes persones. L'acte, presidit per l'honorable conseller de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, el Sr. Ferran Mascarell; el cinquè tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el 

Sr. Jaume Ciurana, i el Sr. Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner, va ser conduït 

per l'actor i doblador Jaume Comas.

Al començament de l'acte es va repassar breument 

el palmarès dels premis. Enguany, els guardonats van 

ser Antoni-Lluís Carrió, a títol pòstum, i el Centre 

d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Van recollir el 

premi Josepa Gilabert, vídua de Toni Carrió, i Conxita 

Sánchez, presidenta del CECBLL. En record a Toni 

Carrió, Narcís Figueras, vicepresident de la CCEPC i 

membre del patronat de l'IRMU, i Rosa Seser, 

presidenta de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina 

Alta, van llegir dos textos.

Després dels parlaments de les autoritats, l'acte es 

va cloure amb el recital “Desideri en el record”, a càrrec 

de Josep Miquel Gràcia, de l'Associació Cultural del 

Matarranya, a qui agraïm la seva intervenció, que també 

va contribuir a la celebració el 2014 de l'Any Desideri 

Lombarte.

Premis Recercat 2014

Premi a la persona per a
Antoni-Lluís Carrió a títol pòstum.
Va ser recollit per la seva esposa,

Josepa Gilabert. Fons CCEPC.

memòria anual
2014

Premi a l'entitat per al
Centre d'Estudis Comarcals del

Baix Llobregat. Fons CCEPC.



10.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

El Recercat va ser de nou una bona excusa per a la realització d'itineraris culturals vinculats 

a la població que acull l’activitat. Dissabte, el CERHISEC va ser l'encarregat d'iniciar la 

proposta de visites amb un recorregut pel Paral·lel de la mà de Josep Guzman i Júlia Costa. El 

diumenge al matí es van poder visitar les Reials Drassanes amb Enric Garcia i Imma González 

com a amfitrions i també es va poder visitar el fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya 

gràcies a l'acord de col·laboració que hi vam establir amb motiu del programa que s'ha 

impulsat amb el títol “El Museu és teu”, que vol apropar el Museu a les entitats.

Els actes es van cloure el dia 13 de maig amb la presentació del llibre Les Exposicions d'Art 

del Penedès. Vilafranca del Penedès 1926, el Vendrell 1927, Vilanova i la Geltrú 1929 a la 

Reial Acadèmia de les Bones Lletres, editat per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Aquest acte 

servia per donar el tret de sortida a l'onzena edició del Recercat, que tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 

de maig de 2015 a Vilafranca del Penedès, Capital de la Cultura Catalana 2015.

En el tancament d'aquesta edició, l'IRMU ja es marca fites per a la següent. Un tema pendent 

en què caldrà treballar més a fons és l'estratègia de fer partícips del Recercat i de tot el que 

implica als membres de les entitats perquè puguin gaudir de tot el ventall de propostes 

culturals que s'hi ofereixen. El Recercat és una bona eina per a revaloritzar la tasca dels centres 

en el conjunt de la societat però també de cara als seus propis associats, que, participant-hi, els 

percebran més clarament com a part d'un projecte global amb una gran incidència i repercussió 

en el conjunt de la cultura catalana. 

Volem mostrar el nostre agraïment a les entitats que han participat en l'organització 

d'aquesta desena edició. En primer lloc, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de 

Catalunya i a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. En segon lloc,  a les 

entitats i institucions col·laboradores: l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, el Centre 

d'Estudis Ignasi Iglésias, el Centre d'Estudis de Montjuïc, el Centre de Recerques Històriques 

del Poble-sec, l'Esbart Català de Dansaires, l'Institut d'Estudis Montjuïc, el Taller d'Història de 

Gràcia. Centre d'Estudis, el Taller d'Història del Clot-Camp de l'Arpa, Tot Història i el Centre 

d'Arts Santa Mònica. En tercer lloc, volem agrair el suport de la Fundació Privada Mútua 

Catalana, de la Fundació Josep Irla, de la Fundació Nous Horitzons, de la UOC, del Punt-Avui, 

del MNAC, del Museu Marítim de Barcelona, de la Fira del Llibre Ebrenc i de Litterarum. 

Activitats complementàries

2014
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Nombre d'entitats participants:   91 entitats del conjunt dels territoris de parla catalana

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

Total de títols exposats:   331 publicacions      

Total de vendes realitzades:   63 publicacions  

Us hi esperem!

L’onzena edició del Recercat se celebrarà a Vilafranca del 

Penedès els dies 9 i 10 de maig de 2015

Volem mostrar el nostre agraïment també al patrocini de l'Obra Social de la Caixa i, en 

definitiva, als centres i persones participants per la seva implicació perquè aquesta edició hagi 

assolit de nou els seus principals objectius: ser un punt de trobada anual i donar visibilitat i 

valor al conjunt de l'activitat dels centres d'estudis.

memòria anual
2014
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3. VIII Edició Espai Despuig

El mes de novembre de 2014 va aparèixer la publicació de la VIII 

edició de l'Espai Despuig, celebrada a Otos (la Vall d'Albaida) amb el 

títol “El paper de l'associacionisme cultural al s. XXI.”

Aquesta edició va ser organitzada per l'Institut Ramon Muntaner i 

l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA).

L'obra recull les intervencions dels participants de la taula rodona: 

Josep Vicent Frechina, president de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals de València 

(FIECOV); Emma Rodrigues, presidenta de l'Associació d'Amics de la UNESCO; Josep 

Almeria, president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana; Rafael 

Cano, representant de la Coordinadora Ecologista de la Vall d'Albaida; Carmen Domènech 

Boscà, vocal de la Junta de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, i Josep Santesmases, 

president de la Coordinadora de Centre d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident de l'IRMU. 

La moderació va anar càrrec de M. Josep Garcia (IEVA). També s'ha transcrit el debat final en 

què van intervenir diferents assistents.

La publicació tracta des de diferents perspectives les problemàtiques de les associacions en 

l'actualitat i es posa en valor el paper del voluntariat també en el món de la cultura.

 

IX EDICIÓ

S'han iniciat els contactes per a la celebració de la IX edició. El 2015 

es commemora el 750è aniversari del naixement de Ramon Muntaner 

a Peralada, i per aquest motiu la localitat empordanesa ha estat 

escollida per a acollir aquesta activitat el novembre de 2015. Amb 

aquesta activitat, l'IRMU se sumarà als actes de commemoració que 

tindran lloc al llarg del 2015.

ESPAI
DESPUIG

 VII I EDICIÓ

Portada de la publicació de la VIII Edició
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4. L'IRMU i les tecnologies de la informació

4.1  El portal 

La renovació integral de la web de l'Institut Ramon Muntaner (www.irmu.org) que es va 

dur a terme l'any 2013 en motiu del 10è. aniversari de la institució, es va plantejar de manera 

que l'estructura es pogués anar modificant fàcilment en funció de les necessitats que anessin 

sorgint amb el temps. Així doncs, la tasca que s'hi ha anat realitzat durant aquest 2014 ha estat, 

precisament, la d'adequar-ne l'estructura i els continguts segons les circumstàncies legals i 

també les derivades de l'activitat de l'IRMU.

La modificació principal que s'hi ha dut a terme ha estat vinculada a l'adequació del web de 

l'IRMU a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, segons 

la qual s'ha de garantir el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació 

publiques, entre d'altres qüestions. Atès que la major part del pressupost de l'Institut Ramon 

Muntaner prové de les administracions públiques, s'ha hagut d'afegir una sèrie d'apartats a la 

web de l'IRMU per tal de complir els requisits de la llei de transparència. D'aquesta manera, a 

la pestanya “Institut Ramon Muntaner” s'hi han afegit sengles apartats que donen informació 

del funcionament institucional i econòmic de l'IRMU, com ara els estatuts, el pla de treball, el 

pressupost, els comptes anuals, l'informe d'auditoria, els contractes, els convenis, les 

subvencions i ajuts públics, les retribucions i la legislació. Tots aquests apartats es gestionen, 

com la resta del web, a través d'una intranet, per tal de treballar-ne els continguts amb més 

agilitat.

Altres novetats a la web de l'IRMU del 2014 han estat la renovació de l'apartat d'itineraris 

dels centres d'estudis, que ja existia a la versió anterior, i la creació d'una base de dades interna 

per tal que els centres d'estudis col·laboressin aportant fitxes al projecte “Patrimoni oblidat, 

memòria literària”.

Pel què fa als continguts vinculats als centres d'estudis, durant aquest any 2014 s'han 

continuat afegint a la web de l'Institut Ramon Muntaner dades dels centres d'estudis i també de 

les seves activitats i publicacions. Si analitzem, en primer lloc, el nombre de centres d'estudis 

en referència als que hi havia l'any 2008, en què es van començar a recollir les dades del portal, 

veiem que aquest nombre passa de 200 a 312 centres, cosa que suposa un augment del 56% 

respecte l'any 2008, tal i com es pot veure a la gràfica 1. D'aquest 56%, 5 punts percentuals i 

mig corresponen als centres que s'han incorporat a la web durant el darrer any, amb catorze 
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Font: Elaboració pròpia

altes i una baixa, deguda al cessament de l'activitat de 

l'entitat L'Arboç Acthiva't.

Aquest increment de més del 56% en el nombre de 

centres d'estudis es veu superat per quasi dos punts en el 

cas de les monografies dels centres d'estudis. Tal i com es 

pot veure a la gràfica 2, mentre que l'any 2008 hi havia 

dades de 880 monografies, l'any 2014 les xifres pugen a 

1389. L'augment, d'aquesta manera, puja a un 57,84%, un 

5,11% del qual correspon només a les monografies 

entrades l'any 2013, ja que aquell any el nombre total de 

monografies arribava a 1344.

D'altra banda, si analitzem quantitativament el 

número de capçaleres de revistes, veurem que, en aquest 

cas, l'augment continua, però amb menor mesura. Tal i 

com indica la gràfica 3, aquest 2014 hi ha quaranta 

capçaleres més respecte l'any 2008, per la qual cosa 

l'augment és d'un 36,70%, tres punts percentuals dels 

quals corresponen a l'increment de capçaleres entrades 

entre 2013 i 2014, en què es passa de 146 a 149.

Per finalitzar, si estudiem el número d'altres 

publicacions incorporades al web de l'IRMU, veiem que, 

en aquest cas, l'augment és d'un 49,12%, passant d'un total 

de 340 títols el 2008 a 507 el 2014. L'increment 

corresponent a l'últim any és d'un 2,12%.

Gràfica 1:
Centres d'estudis adherits al portal de l'IRM
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Gràfica 2:
Monografies de centres d'estudis al portal de l'IRM
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Gràfica 3:
Capçaleres de revistes al portal de l'IRM
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Gràfica 4:
Altres publicacions al portal de l'IRM
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A banda dels sumaris i textos complets de les noves revistes, hem penjat 44 sumaris i 39 

números a text complet que ja formen part del repositori des de fa anys i que es van actualitzant 

a mesura que es van enviant a l'IRMU. 

Pel que fa a la relació de consultes, se n'han fet 508.508. Les 3 revistes més consultades han 

estat: 

-  L'Erol (Àmbit de Recerques del Berguedà): 37.913 consultes

- Miscel·lània Penedesenca (Institut d'Estudis Penedesencs): 26.407 consultes 

- Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria (Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró): 25.663               

consultes

Els tres articles més consultats han estat: 

- “El castell de Burriac en els darrers cinc-cent anys (segles XVI-XX).” Maria Josep Castillo i 

Ezquerra. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria:  5.394 consultes. 

- “Eines i estris de la vida rural.” Col·lecció Baldiri Ros. Can Pacià. Glòria  Arimon, 

Montserrat Pocurull. Notes (Centre d'Estudis Molletans):  973 consultes.  

- “Balanç d'una campanya popular de reforestació.” Jordi Badia i Guitart. Dovella (Centre 

d'Estudis del Bages): 971 consultes.   

Amb aquestes dades no volem crear un rànquing ni res que s'hi assembli, sinó simplement 

destacar les consultes i posar en relleu la importància d'aquest repositori per a les revistes dels 

centres d'estudis, ja que seria molt difícil arribar a aquestes dades a través de la distribució en 

paper. Volem felicitar-nos tots perquè, encara que hagi costat molt, a hores d'ara la gran 

majoria de centres han perdut la por al “vendrem menys revistes” i canvien la frase per “no 

seria possible arribar a tanta gent i el que importa és que la nostra feina es difongui i es conegui 

arreu” i això queda patent veient la llista de revistes que estan esperant a ser penjades. 

Esperem que el 2015 se'n puguin veure penjades algunes més. 
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4.4  Venda de publicacions

El  projecte  de distribució i de venda de publicacions dels centres manté la mateixa 

dinàmica que aquests darrers anys. És un projecte lent i complex. No s'incorporen gaires 

novetats i el fons va quedant envellit.  Us recordem que comptem amb una distribuïdora, Nus 

de Llibres, un sistema de distribució a través de Roadbook i que les publicacions es poden 

adquirir en llibreries i també a través d'internet gràcies al grup de llibreries independents 

Bestiari.

També resulta complicat el sistema de liquidació de les vendes, ja que s'ha de realitzar 

després de períodes llargs perquè hi ha una part de publicacions en dipòsit. Tot i a així el ritme 

de les vendes es manté. 

Per donar impuls al projecte cal que s'incorporin noves publicacions al fons de manera que 

es puguin fer promocions i que de nou siguin enviats pel distribuïdor a les llibreries. Recordeu 

que és una eina important per a posar a l'abast les publicacions que es fan i que disposem de 

plataformes interessants de venda.

Els centres d'estudis que hi vulguin incorporar publicacions es poden posar en contacte amb 

nosaltres al telèfon 977401757 o a merce@irmu.org.

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

memòria anual
2014
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Aquest projecte es pot consultar a la web que té dins del portal de l'Institut
http://www.irmu.org/projects/monagrari.Amés, també es va implementar una nova versió del
banc d'imatges que en renovava l'accés i que es pot consultar a:
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/monagrari

A l'any 2014 aquesta exposició ha itinerat per diferents localitats:

Del 8 al 31 de gener, a Barcelona, a l'Espai Josep Bota de la Fabra i Coats, acollida pel
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias i el Districte de SantAndreu-Ajuntament de Barcelona. L'acte
inaugural fou el dimecres 8 de gener per la tarda i va comptar amb els parlaments de Josep
Santesmases i de Jaume Seda, president del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias.

Del 7 al 23 de març a Manresa, a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino, acollida pel Centre
d'Estudis del Bages. L'acte inaugural es va fer el divendres 7 de març per la tarda i va comptar
amb els parlaments de Joan Calmet, regidor de Cultura; Ignasi Cuadros, del Centre d'Estudis
del Bages, i Josep Santesmases.Aprofitant l'exposició, el dimarts 11 es va presentar el llibre de
Llorenç Ferrer , publicat per edicions Brau, i que conté algunesEines i feines de pagès

fotografies procedents del fons d'imatges del projecte “El món agrari a les terres de parla
catalana”.

Del 15 al 30 d'abril, a Sant Cebrià de Vallalta, a Can Coris, acollida pel Centre d'Estudis de
Sant Cebrià de Vallalta i l'Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, dins dels actes de la 15a. Fira de la Maduixa i
Jornades Gastronòmiques de la Maduixa. L'acte inaugural
fou al vespre del dia 15 d'abril, amb una visita guiada a
l'exposició a càrrec d'en Josep Santesmases. Més endavant, el
26 d'abril, per la tarda, es va fer una jornada de sensibilització
per a una alimentació saludable: "Del món agrari a taula", una
visita guiada a l'exposició, un tastet de productes locals i
música en directe a càrrec de Raquel Xiberta i Pep
Romaguera.

Del 30 d'abril al 13 de maig, al Centre Cívic de Pau,
acollida per l'Institut d'Estudis Empordanesos. L'acte
inaugural es va fer el dimecres 30 d'abril a la tarda amb la
conferència sobre les transformacions agràries dels últims
cinquanta anys a l'Empordà, a càrrec de l'historiador i
president de l'Institut d'estudis Empordanesos, Pere Gifre.

Del 15 de maig a l'1 de juny, a la Selva del Camp, al Castell
Estada de l'exposició a Sant Cebrià Vallalta

: Ajuntament de Sant Cebrià VallaltaFons
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del Paborde, acollida pel Centre d'Estudis Selvatans i l'Ajuntament de la Selva del Camp.
L'acte inaugural es va realitzar el diumenge 18 de maig al migdia, a càrrec de Josep
Santesmases.

Del 9 de juny al 16 de juliol, a la Catedral del Vi del Pinell de Brai, acollida per l'Associació
Cultural Pi del Broi.

Del 18 de juliol al 3 d'agost, a Torelló, al Museu de la Torneria, acollida per l'Associació
d'Estudis Torellonencs. L'acte inaugural fou a la tarda del divendres 18 de juliol.

Del 4 a l'14 d'agost al Vilosell, a la Sala del Centre, acollida pel Centre d'Estudis Locals del
Vilosell, que celebrava el 15è. Aniversari, i l'Ajuntament del Vilosell. L'acte inaugural fou el
dissabte 9 per la tarda,a càrrec de Josep Santesmases.

D sel 15 al 25 d'agost a Cervera, a la ala d'exposicions de l'església de Sant Joan, acollida pel
Centre Municipal de Cultura de Cervera.

Del 25 d'agost al 15 de setembre, a Santa Oliva, al Monestir de Santa Maria, acollida per
l'Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva.

Del 15 al 30 de setembre, a Vallfogona de Balaguer, acollida per la Fundació del Món Rural.

Del 30 de setembre al 12 d'octubre, a Besalú, a la sala Gòtica de la Cúria Reial, hostatjada
pels Amics de Besalú i el seu Comtat. Aquesta itinerància es va emmarcar dins dels actes de la
5a. edició de Liberis Liber, Fira d'editorials independents de Besalú.

Del 24 d'octubre fins al 23 de novembre, als Antics Trulls del Celler del Masroig, acollida
pel Centre d'Estudis del Priorat. L'acte inaugural el va realitzar en Josep Santesmases el
diumenge 16 de novembre a les 12 del migdia en el marc de la Festa del Vi Novell del Masroig.

Del 28 de novembre al 8 de desembre, a Sils, a la sala d'actes de l'Ajuntament, acollida pel
Centre d'Estudis Selvatans. L'acte inaugural es va realitzar el divendres 28 per la tarda amb una
visita guiada a l'exposició.Amés a més, el dijous 4 de desembre es va realitzar una conferència
sobre els masos de Sils a càrrec de Joan Llinàs, president del Centre d'Estudis Selvatans.

Del 10 de desembre al 25 de gener de 2015, al Museu Agrícola de Cambrils, acollida pel
Museu d'Història de Cambrils, l'Ajuntament de Cambrils, la Cooperativa Agrícola de
Cambrils i l'Antena de la URV a Cambrils en el marc dels actes de la Festa Major de la
Immaculada i de la 1a. Biennal d'Art Contemporani Gastronòmic de Cambrils. L'acte
inaugural es va realitzar a la tarda del 10 de desembre i va comptar amb la presència del regidor
de Cultura, Francesc Garriga, del comissari de la mostra, Josep Santesmases, i del director del
Museu d'Història, Gerard Martí.
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promocions en entrades (a museus, teatres i altres espectacles), descomptes en publicacions a
editorials, llibreries i llibreries de museus, en serveis reprogràfics, descomptes en serveis d'oci,
en allotjament, en productes alimentaris, en productes d'informàtica, serveis dentals, etc.

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

- Editorial Afers

- L'Avenç

- Museu Marítim de Barcelona

- Editorial Barcino

- Museu de la Mediterrània

- Museu de la Vida Rural

- Museu de les Terres de l'Ebre

- Museu Comarcal de Tàrrega

- Psicogràfics, comunicació visual

- Fundació Privada Palau

- Vilars Rurals SEHRS

- Ciutadella Ibèrica de Calafell

- La Línia Verda Produccions en Verd

- librexpres-cat Impremta onlineL

- Projecte Arç

- CLUB TR3SC

- Ecomuseu de les Valls d'Àneu-

- Artyplan

- Palau de la Música – Orfeó Català

- Hotels Husa

- Fassina Balanyà

- Instituts Odontològics

- Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC)

- Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
i Museu Darder

- Camil·la Pérez Salvà Taller de Ceràmica

- Comú de Particulars

- Museu de Badalona

- Museu Comarcal de Cervera

- Litterarum. Fira d'espectacles literaris

- Centre d'Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes

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

- Papereria Segarra

- Festival de Música  en Terres de
Cruïlla

- Informàtica CRC (Móra d'Ebre)

- Llibreria La Cultural

- Teatre Municipal Cal Bolet
(Vilafranca del Penedès)

- Caldea - INÚU

- Catalunya en Miniatura

- Fundació Punt Cat

- XCom Marketing Digital

- Escola Superior d'Arxivística i Gestió
de Documents

- Associació Recerca i Difusió del
Patrimoni Històric

- Patronat de Turisme de Subirats

- Fundació Pau Casals

- Institut d'Estudis Vallencs

- Tradillibreria



La llista dels avantatges apareix, actualitzada cada mes, al portal
de l' nstitut Ramon Muntaner dins d'un espai específic, en el qual, deI
forma ràpida, es poden cercar les diferents promocions i es pot
descarrega el llibret de la guia i els descomptes, que cada vegada sónr
més abundants i de naturalesa diversa.
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I P F Cnventari del atrimoni estiu de atalunya

A principis d'any s'ha efectuat el tancament de l'inventari

de les festes vives de les quaranta-una comarques catalanes,

traslladant- a la Direcció General de Cultura Popular,lo

Associacionisme i Acció Culturals. Al projecte hi van

participar 43 centres d’estudis i s’hi van inventariar un total de

10.478 festes. També s'han atès les peticions de consulta de

l'inventari per part de centres d'estudis i altres institucions.

J E Pornades uropees de atrimoni 2014

Per tercer any consecutiu, l'Institut Ramon Muntaner participa com una de les tres entitats
difusores de les Jornades Europees de Patrimoni, en estreta coordinació amb l'Agència
Catalana de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu és fomentar el coneixement de les Jornades Europees de Patrimoni entre els centres
d'estudis i associacions culturals locals i comarcals per tal que hi participin amb l'organització
d'activitats, que enguany han tingut lloc el cap de setmana del 26 al 28 de setembre.

Els centres d'estudis, com a entitats que organitzen activitats centrades en la defensa,
preservació i difusió del patrimoni d'àmbit local i comarcal, són socis idonis en la tasca de
difusió del patrimoni monumental per al públic de les seves respectives poblacions o
comarques.

Festa de Sant Gregori a Santa Bàrbara, 2009.
Foto: Mariano Cebolla.
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Aquest 2014, quaranta centres d'estudis de totes les demarcacions del Principat han aportat
una cinquantena d'activitats a les jornades, seguint les modalitats ja consolidades: visites
guiades, itineraris i rutes –algunes teatralitzades-, conferències, taules rodones, recitals i
concerts.

Podem dir que la participació dels centres d'estudi a les JEP està consolidada, sent les
xifres de participació molt semblants a les de l'any anterior.

Tricentenari dels Fets de 1714. Barcelona 1714 – 2014

El 2013, els grups de recerca local de Barcelona van desplegar tot un programa d'activitats,
coordinats per l'Institut Ramon Muntaner i amb el suport de l'Institut de Cultura de Barcelona,
per donar a conèixer els fets del Tricentenari a través de conferències, itineraris, presentacions
de llibres i un plànol amb els llocs més emblemàtics dels fets. Aquesta primera fase del
projecte es va allargar fins al primer trimestre del 2014.

Al llarg d'aquestes activitats es va detectar que calia continuar fent difusió, no només dels
fets de 1714 sinó també de tot el context històric en què se situen. Per aquest motiu, es va
realitz una segona fase adreçada a donar a conèixer el 1714 i el seu context històric des d'unaar
perspectiva molt més divulgativa, abordant els conceptes bàsics. Aquesta segona fase ha-ne
consistit en conferències, noves edicions dels itineraris i presentacions de llibres.

Els centres organitzadors d'aquestes activitats van ser:
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, Centre d'Estudis de
Montjuïc, Centre de Rercerca Històrica del Poble-sec
(CERHISEC), Esbart Català de Dansaires, Taller
d'Història de Gràcia. Centre d' studis, Taller d'Història delE
Clot-Camp de l'Arpa i Tot HistòriaAssociació Cultural.

Visita guiada dedicada al Tricentenari.
Fons: Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
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Comissions cíviques de Patrimoni 2014

Un any més, durant el 2014, les Comissions Cíviques de Patrimoni del Baix Llobregat i
de les Terres de l'Ebre han seguit duent a terme la seva activitat amb el seguiment de
l'Institut Ramon Muntaner.

La tasca que realitzen aquestes comissions, actuant com a observatoris del patrimoni en el
territori on s'ubiquen, permet recopilar casos d'estudi amb l'objectiu de conèixer, gestionar i
preservar el seu patrimoni.

Ja en el 2013 es va consolidar una comunicació regular entre les dues comissions, amb la
creació d'un Grup de Patrimoni, de la qual s'han obtingut resultats positius gràcies al treball
conjunt de totes dues entitats. A més, aquest any es va dur a terme una reunió conjunta, amb
representació de la directora de l'Institut, on es van marcar els objectius d'impulsar les
comissions existents, així com incentivar la formació d'altres i establir un espai estable dins el
marc del RECERCAT dedicat a les Comissions.

La nova convocatòria de 2013-2014 ha proporcionat una sèrie de resultats que s'exposen a
continuació:

Comissió cívica Baix Llobregat:

De la memòria del període 2013-2014, proporcionada per la CCPBL, cal destacar-ne
els temes que s'han tractat en aquest exercici.Alguns d'ells ja han estat finalitzats i s'ha emès
una resolució, mentre que altres resten pendents de la deliberació definitiva de la comissió.

Claraboia del Caçador d'ocells (Pallejà)

Can Trabal (L'Hospitalet)

Conjunt de Miralles a Castellví de Rosanes

Torres de telegrafia òptica del Baix Llobregat

Projecte d'actuació de l'entorn del Palau de Recasens a Molins de Rei

Comissió cívica de les Terres de l'Ebre:

A semblança de la anterior comissió, la CCPTE també ha tractat diversos temes
referents al seu territori al llarg d'aquest exercici. L'anàlisi dels primers casos ha derivat en
l'elaboració dels primers informes i de dos dictàmens. Els casos d'estudi que estan
actualment finalitzats o en vies d'estudi són els següents:
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Informe sobre les rajoles identificatives de les riuades

Diagnosi de les figures de protecció patrimonial

Intervenció en masos, masies i masades

Candidatura de Tortosa a Patrimoni de la Humanitat

Nova llei de patrimoni

Càlcul de l'indicador de sostenibilitat ISTEBRE

Dictamen sobre els ponts del riu Sénia

Dictamen sobre el Molí de l'assut de Xerta

Celler cooperatiu de Pinell de Brai

Informe de l'Associació lo Riu sobre unes restes humanes trobades a la plaça major de
la Fatarella l'any 2009

L'activitat de les Comissions pretén no limitar-se a les reunions i als informes oficials, sinó
també divulgar la seva tasca a la ciutadania. Amb aquest objectiu la CCPBL publica les seves
novetats en la pàgina web “Amics d'El Prat” i per la seva banda, la CCPTE aquest any ha
impulsat la seva pròpia web. En aquest pàgina es pot consultarwww.ccpatrimoniebre.cat
l'organització de la comissió Terres de l'Ebre així com les seves activitats, jornades i els
informes i dictàmens que estan duent a terme respecte els temes que s'estan estudiant.

La comissió cívica de patrimoni de les Terres de l'Ebre també ha iniciat l'organització
d'unes jornades que tindran lloc els propers 18 i 19 de setembre de 2015 a la seu dels Serveis
territorials de les Terres de l'Ebre. Les jornades tractaran sobre la intervenció en Patrimoni
arquitectònic rural en aquesta regió. L'IRMU és una de les entitats col·laboradores en
l'organització de les jornades formant part del comitè científic.Amés, participarà en una de les
ponències de l'activitat.



Els Diputats de la Mancomunitat

Amb motiu de la commemoració del centenari de la Mancomunitat l'any 2014, l'Institut
Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana han presentat un
projecte a la Diputació de Barcelona centrat en una recerca biogràfica aprofundida de tots els
diputats de la Mancomunitat, que s'ha pogut posar en marxa gràcies al seu suport.

La primera part del projecte es va centrar en la documentació del funcionament de les
eleccions a diputats provincials i dels districtes electorals i en fer una radiografia dels grups
polítics i les coalicions per les quals es presentaven, tenint molt present les distintes i
complexes realitats territorials. Posteriorment, es va procedir a relacionar tots els diputats de
la Mancomunitat a partir de la seva adscripció a cadascuna de les quatre diputacions, per
després marcar les fites a investigar: el districte electoral pel qual es van presentar, la diputació
a la qual pertanyien, el partit o coalició pel qual es van presentar, la seva ideologia, l'activitat
desenvolupada com a diputats, altres càrrecs o representacions parlamentàries que haguessin
pogut ocupar, les referències biogràfiques personals (llocs i anys de naixença i mort,
poblacions on van residir o on van exercir la seva activitat professional, formació, dades
familiars), les referències locals, l'activitat política o associativa en els llocs on van viure, a
nivell local, comarcal o d'un altre àmbit territorial, l'obra personal escrita (si n'hi ha), i les
referències bibliogràfiques que se'n pugin haver publicat.

Tot això per tal de saber, fent-ne el corresponent anàlisi, quins foren els diputats provincials
i al mateix temps de la Mancomunitat de Catalunya durant tota la seva existència, els homes
que d'alguna manera encarnaven la representativitat de cada districte electoral, els que podien
transmetre al territori les aspiracions i els propòsits de la Mancomunitat i, a la inversa, els que
podien traslladar a la Mancomunitat les inquietuds i les necessitats del territori, volent també
establir el context social i polític de la seva procedència i les actuacions més remarcables de la
seva actuació en els seus àmbits de vida i d'actuació.

Metodologia de treball

Per tirar endavant el projecte s'ha creat una pàgina web/gestor de continguts per tal de
recollir tota la informació de manera col·laborativa. La persona encarregada del disseny i
programació d'aquesta pàgina ha estat Genís Carbó. L'adreça web triada ha estat
www.diputat mancomunitat.cat.s

memòria anual 27.memòria anual
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També en aquest període s'ha començat a concretar l'equip de treball format per
investigadors del conjunt de Catalunya. Els coordinadors generals del projecte són Josep
Santesmases i Enric Pujol, i s'han seleccionat cinc coordinadors territorials: Gemma Rubí,
Santi Izquierdo, Jordi Gaitx, Jaume Barrull i Eugeni Perea. A la vegada, s'ha iniciat la selecció
de tot un conjunt d'investigadors responsables de recercar i incorporar la informació a la
pàgina web.

L'objectiu final, més enllà del diccionari biogràfic en línia, podria ser una publicació o una
exposició.

E C Axposició “ onstruint el territori. rquitectura tradicional i paisatge a

Catalunya”

A principis del 2014, la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció
Culturals ha impulsat, juntament amb les entitats de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i
Immaterial (OPEI), l'elaboració d'una exposició itinerant sobre arquitectura tradicional que
permeti visualitzar la recerca en aquesta temàtica duta a terme pels membres d'aquest
observatori, per altres institucions i investigadors de Catalunya i recollida també per l'IPEC i
que, un cop inaugurada pugui itinerar pel territori català. L'Institut Ramon Muntaner, membre,
de l'OPEI, assumeix la coordinació del projecte, liderant una omissió de reball formada perc t
la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, el Museu de la
Pesca de Palamós, el Museu Comarcal de Cervera, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Carrutxa,
el Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega, el Museu del Ter i el Museu Etnològic del Montseny, i
fent de mitjancer entre la comissió, l'OPEI i el comissariat.

Durant el 2014 s'han dut a terme les tasques de documentació bibliogràfica i documental i
s'ha iniciat el recull de material gràfic. En aquest procés s'han tingut en compte els centres
d'estudis i aquelles entitats que es dediquen concretament a l'arquitectura tradicional, que han
aportat continguts a l'exposició. També s'ha fet el seguiment del guió museològic i s'ha iniciat
el procés de selecció de l'empresa de disseny i producció.
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L I P C I P' nventari del atrimoni ultural mmaterial del enedès

Des de l'IRMU s'ha fet el seguiment dels inicis de l'Inventari del Patrimoni Cultural
Immaterial del Penedès (Fase I), que ha començat amb un projecte d'inventari de
l'etnopoètica penedesenca, dut a terme per l'Institut d'Estudis Penedesencs.

S dels I Peguiment i assessorament inicis de l' nventari del atrimoni

C I P e)ultural mmaterial del riorat (1a. fas

Des de l'Institut s'ha coordinat  amb l'associació Prioritat  l'establiment dels objectius, ,
d'aquest projecte, emmarcat dins del dossier de la candidatura de Paisatge Cultural
Agrícola del Priorat. S'ha assessorat en la primera fase del treball, centrada en el buidatge
bibliogràfic i documental sobre patrimoni cultural de la comarca del Priorat, i en el disseny
del model de fitxa de treball per a la confecció de la base de dades.

I P C I T E IPCITEnventari del atrimoni ultural mmaterial de les erres de l' bre ( )

Amb motiu de la recent declaració de les Terres de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera per
part de la UNESCO, i a petició de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Culturals, a principis d'any s'ha encetat aquest nou projecte, fent les primeres passes de
redacció i de disseny de l'organigrama i del pla de treball. D'aquesta manera, s'han iniciat els
treballs de documentació sobre Patrimoni Cultural Immaterial, consultant altres inventaris
elaborats arreu del món i molt especialment la metodologia emprada en l'Inventari del
Patrimoni Cultural Immaterial del Montseny, l'altra Reserva de la Biosfera existent a
Catalunya. També s'ha entrat en contacte amb l'equip de treball de l'oficina de la Reserva de la
Biosfera Terres de l'Ebre i tant l'IRMU com alguns centres d'estudis del territori s'han integrat
en els seus grups de treball.

S'ha redactat un primer document proposant els aspectes metodològics i organitzatius a
tenir en compte per al projecte, s'ha començat a treballar amb el Museu de les Terres de l'Ebre-
museu de referència a les Terres de l'Ebre, membre de l'OPEI i amb llarga trajectòria en l'estudi



30.
I N S T I T U T

R A M O N

M U N TA N E R

del patrimoni etnològic- i s'ha començat a recollir informació per seleccionar el model de
gestor de continguts que s'utilitzarà per fer públics a la xarxa tan el procés de treball com els
resultats del projecte.

Patrimoni blidat, emòria iteràriao m l

Es tracta d'un projecte expositiu col·laboratiu coordinat per la Coordinadora de Centres
d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner.

Després de l'exitosa exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” calia iniciar un
nou projecte d'exposició itinerant realitzada sobre la base de la participació dels centres
d'estudis.

A tal efecte, s'ha endegat el projecte “Patrimoni oblidat, memòria literària”, que pretén
lligar els elements del patrimoni cultural tangible que estan o han estat deixats a la mercè del
pas destructor del temps amb les descripcions literàries d'aquests elements patrimonials, per
poder-ne saber i comprendre del temps anterior a l'estat d'abandó o per interioritzar la feblesa
de testimonis del temps passat des de la riquesa literària.

La primera actuació d'aquest projecte ha estat la creació d'una plataforma vinculada al
portal de l'Institut Ramon Muntaner per recollir les fitxes aportades des dels centres d'estudis
d'elements de patrimoni i textos dels seus respectius territoris.

A més, també s'han realitzat diferents reunions informatives a Barcelona i al Penedès, amb
l'objectiu d'explicar el concepte de l'exposició i també el funcionament de l'eina de recollida.

Des de la Coordinadora s'ha incorporat una persona de suport, Montserrat Caralt, com a
suport a la coordinació del projecte, mentre que des de l'Institut Ramon Muntaner la persona
responsable d'aquest projecte ha estat Pineda Vaquer.

El projecte també ha comptat amb un estudiant en pràctiques de
la UOC, Albert Güell, que ha participat en la realització de fitxes i
la definició del projecte.



Inauguració del Congrés.
Fons IRMU
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IX Congrés de la CCEPC. Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a 

les terres de parla catalana 

El IX Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 

Parla Catalana, organitzat per  la Coordinadora de Centres 

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

Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs, la Paeria de 

Cervera i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans 

(IEC), va tenir lloc els dies 21 i 22 de febrer de 2014 a l'antiga 

biblioteca de la Universitat de Cervera i es va centrar en l'estudi 

del tema “Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les 

terres de parla catalana”.

Emmarcat en els actes del tricentenari dels fets de 1714, el congrés va promoure i aconseguí 

posar en comú la recerca feta des de la perspectiva del món local sobre el que va significar la 

ruptura de les Noves Plantes allà on van ser aplicades, i sobre la transcendència de les 

transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals que van viure i protagonitzar al 

llarg del segle XVIII les successives generacions de persones que habitaren el conjunt dels 

territoris de parla catalana.

El congrés es va dividir en quatre àmbits:  “Sistema polític i elits locals: règim municipal, 

hisendes locals i fiscalitat”; “Una economia en transformació: especialitzacions productives, 

xarxes comercials i dinàmiques gremials”; “Transformacions socials i conflictivitat: mobilitat 

social, xarxes de relació familiar i espais de sociabilitat” i “ Cultura popular i renovació de les 

idees: llengua, ensenyament, producció científica i literària.” En total s'hi van presentar fins a 

trenta comunicacions, a més de les nou ponències i una taula rodona. A part dels actes més 

formatius i de debat es van programar actes lúdics: dissabte a la nit, l'espectacle històric i 

musical "Catalunya en temps de guerra. 1705 – 1714", a càrrec del grup Organistrum, al 

paranimf de la Universitat, i diumenge, una visita guiada sobre la Guerra de Successió a 

Cervera.

Per segona vegada es va poder seguir el congrés en directe via streaming, fent l'acte 

accessible al públic no present a Cervera, un total de 210 persones  que, per internet, va poder 

seguir a distància els continguts del congrés. 

5.2. Activitats
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Congrés “Història local, estat de la qüestió”

El darrer semestre del 2014, l'Institut va participar en l'organització del Congrés “Història 

Local. Estat de la qüestió”, impulsat pel Centre d'Estudis Ignasi Iglésias en el marc dels actes 

de l’Any Clapés, que va commemorar els 75 anys de la mort del sacerdot, historiador, poeta, 

mestre i escriptor andreuenc Joan Clapés i Corbera (1872-1939).

 El congrés va tenir lloc els dies 20, 21 i 22 de març de 2015 a Sant Andreu de Palomar 

(Barcelona).  El seu objectiu era, tenint com a referent els Congressos d'Història Local 

celebrats per la revista L'Avenç fins a l'any 2003, les jornades “Cultura i recerca local al segle 

XX: de l'erudit local als centres d'estudis” celebrades a Calonge l'any 2007, i el context de 

l'actual etapa de “Plecs d'història Local” iniciada l'any 2007, reflexionar sobre la situació 

actual de la historia local: com han influït les tecnologies de la informació en la recerca i 

difusió de la història local, quins són els protagonistes de la història local en l'actualitat, quines 

són les línies principals de recerca avui en el marc de la història local, quina presència té la 

història local en l'ensenyament...

Per a fer-ho es van proposar tres àmbits d'estudi que van girar entorn a una taula rodona i als 

quals s'hi podien fer aportacions en forma de comunicacions: 

- Àmbit 1: Història local, l'estat de la qüestió, centrat en l'actualitat de la història local, 

els seus protagonistes, les principals línies de recerca, la seva presència en 

l'ensenyament, i el binomi història local-estudis locals.

- Àmbit 2: Història local: vocació i o professió? Té com a objectiu analitzar la 

presència de la història local en les universitats, l'estímul i els incentius per a la recerca 

local i les seves perspectives de futur.

- Àmbit 3: Eines per a la difusió de la recerca local avui. Pretenia analitzar quines 

eines existeixen actualment per a la recerca i difusió de la història local i el seu 

aprofitament.

El Congrés va comptar amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Barcelona i amb la 

col·laboració de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i dels Grups de 

Recerca Local de Barcelona.



Conclusions de l'espai d'intercanvi.
Foto: Lluís Miró.
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II Festival Músiques en Terres de Cruïlla de la Sénia. Organització de la 

Jornada “Música i Dansa en Terres de Cruïlla”

La segona edició del Festival Músiques en Terres de Cruïlla ha tingut lloc el 25 i 26 

d'octubre d'enguany a la Sénia, organitzat per 

l'Agrupació Musical Senienca, el Centre d'Estudis 

Planers i l'IRMU. El paper de l'Institut s'ha centrat 

especialment en l'organització de la jornada “Música i 

dansa a les Terres de Cruïlla”, del dissabte 25 d'octubre. 

La jornada, que ha aplegat catorze entitats dedicades a la 

música d'arrel i la dansa tradicional i contemporània de 

diverses poblacions del Principat i del País Valencià, 

s'ha encetat amb la inauguració de les exposicions 

“Esbart Català de Dansaires 1908-2008: cent anys 

d'història” i “Melodies del silenci”, a càrrec d'Arraïls, 

Col·lectiu d'artistes del Matarranya. A partir de la 

conferència marc “Música i dansa en la cruïlla”, 

impartida per Raül Sanchis, els participants han 

compartit reflexions en diverses taules de treball al 

voltant dels reptes i les oportunitats de la dansa als 

territoris de cruïlla seguint tres eixos temàtics: tradició i 

modernitat, la formació en dansa i el binomi música i 

dansa. Les conclusions de les taules de treball s'han 

exposat i s'han debatut posteriorment en una taula 

rodona oberta al públic. A la tarda, M. Antònia Pujol i 

Jordi Rubio han ofert el taller “El llenguatge del cos. 

Tradició i modernitat” i les entitats participants han 

exposat projectes recents o han dut a terme demostracions de ball en la Roda d'Experiències. 

Entre altres, podem citar “La festa de la jota de la Ribera d'Ebre”, el “Festival Deltebre Dansa”, 

“Els vells bureos, els nous bureos” o l'actuació de la Muixeranga de Vinaròs.

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

http://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com/

Actuació del Ball de Bastons de Vinaròs a la Roda
d'Experiències. Foto: Lluís Miró
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Fira del Llibre Ebrenc 

 Un any més, a les darreries del mes de maig i principis de juny, se celebra la Fira del 

Llibre Ebrenc a Móra d'Ebre, que aquest any arriba a l'11a. edició. 

L'IRMU forma part de l'organització de la fira, juntament amb el Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre (CERE) i l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Aquest any ens hem encarregat de la 

zona de la llibreria, que ha estat composada per diferents estands tots ubicats en una única 

carpa, donant així una visió global de les publicacions i destacant molt les novetats i les 

publicacions vinculades als autors i obres de Litterarum (Fira d'espectacles literaris)

Com cada any, l'estand de l'IRMU també ha exposat i posat a la venda les publicacions dels 

centres d'estudis de les Terres de l'Ebre i de la demarcació de Tarragona  

Per últim, l'Institut Ramon Muntaner també s'ha fet càrrec de la Jornada del Llibre Ebrenc, 

que enguany, en coincidir amb la X edició del Premi llibresebrencs.org de relats curts, s'ha 

volgut dedicar a la narrativa breu, fent una aproximació al gènere i coneixent el procés creatiu 

d'autors de referència, amb les intervencions dels escriptors Joan Barril, Jesús Maria Tibau, i 

Bel Olid, que també s'encarregà de la moderació de la jornada. 

Jornada d'Onomàstica de la Ribera d'Ebre, IV Jornada de la Societat 

d'Onomàstica i VII Jornada d'estudis locals i territorials Carmel Biarnès 

A petició del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Institut s'ha incorporat al comitè 

organitzador de les Jornades d’Onomàstica de la Ribera d'Ebre, que es durà a terme el 18 i 

19 d'octubre de 2015 a Móra d'Ebre i Ascó, sota el tema genèric de l'onomàstica (toponímia 

i antroponímia), actual o pretèrita, oral o escrita, de la Ribera d'Ebre i municipis veïns. 

Aquest tema general s'ha subdividit en diverses línies temàtiques, per orientar les 

comunicacions:

a) L'onomàstica, disciplina auxiliar de la lingüística, la geografia, la història, 

l'arqueologia, la botànica, la zoologia, la cartografia...

b) Toponímia de les ribes del riu i toponímia de secà. 

c) Antroponímia a través dels segles: dels fogatges als padrons. 

d) Documentació escrita amb valor onomàstic. 



e) Onomàstica urbana (carrers, places, edificis singulars...). 

f) Malnoms i noms de casa. 

g) Reculls d'onomàstica i tesis doctorals. 

h) Onomàstica i literatura.  

i) L'onomàstica a l'obra dels escriptors ebrencs (Artur Bladé, Carmel Biarnés, Jesús 

Moncada...).

j) Onomàstica vària: noms de vents, núvols, llaguts, campanes, animals, jocs...

Les jornades tenen com a objectiu:

a) Fer una aproximació al coneixement dels noms de lloc i de persona de la Ribera d'Ebre, 

actuals o del passat. El seu origen, la seva vitalitat o desaparició, i la relació amb 

diferents àmbits científics i culturals.

b) Difondre els estudis d'onomàstica realitzats fins ara, llibres o articles, d'àmbit nacional 

o local, de la Ribera o de municipis veïns. 

c) Contribuir a l'onomàstica catalana amb els resultats de les recerques a les terres de 

l'Ebre. 

d) Fomentar l'estudi i divulgació de l'onomàstica local i relacionar-la amb la de les 

comarques veïnes.

e) Generar debats al voltant dels noms propis (topònims polèmics, alteracions 

onomàstiques, etimologies populars...)

f) Animar a la realització de reculls onomàstics municipals (generals o parcials). 

El segon semestre de l'any es van realitzar les primeres reunions per a definir el programa, 

fer la crida de comunicacions i concretar la distribució de tasques.

La jornada està organitzada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, la Societat 

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

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

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

Catalunya, i la col·laboració del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i de l'Ajuntament de 

Flix.
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Jornades de la Secció filològica de l'Institut 
d'Estudis Catalans a Móra la Nova 

La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans 

realitza les seves jornades de manera itinerant i en els darrers 

anys han estat coorganitzades per entitats com el Centre de 

Lectura de Reus o el Centre d'Estudis Selvatans. Des de 

l'Institut Ramon Muntaner ens va semblar interessant 

sol·licitar que l'edició del 2014 tingués lloc a Móra la Nova, 

amb l'objectiu d'apropar aquestes Jornades a les Terres de 

l'Ebre. 

Els dies 17 i 18 d'octubre de 2014 va tenir lloc, primer, la 

reunió mensual de la Secció al Mas de la Coixa de Móra la Nova i posteriorment les Jornades 

de la Secció.

La coordinació dels continguts de les Jornades van anar a càrrec de Joaquim Mallafré i 

Miquel Àngel Pradilla per part de l'Institut d'Estudis Catalans i de Ferran Bladé, vicepresident 

primer de l'Institut Ramon Muntaner, M. Carme Jiménez i Mercè Roca per part de l'Institut 

Ramon Muntaner.

Les jornades van incloure ponències de temàtica lingüística, d'anàlisi literària i també es 

van presentar projectes del territori vinculats a llengua i literatura.

El programa acadèmic i cultural es va concretar de la següent manera:

16.15 – 17.00Visita al castell de Miravet 

17.30 – 19.45Primera sessió acadèmica. Sala d'actes del Casal Municipal de Móra la Nova 

 17.30 Obertura de les Jornades a càrrec de les autoritats i dels representants de la Secció Filològica.

17.45 Olga Cubells (professora de la Universitat Rovira i Virgili)

Els parlars de frontera: la zona de transició entre el tortosí i el lleidatà

18.10 Natxo Sorolla (sociòleg, tècnic de la Xarxa CRUSCAT de l'IEC i doctorand al CUSC-UB)

La Franja: diglòssia, xarxes i substitució lingüística en temps real

18.35 Ma. Teresa Cabré (membre de la Secció Filològica de l'IEC)

De com ingènuament es troba una isoglossa

19.00 Miquel Esteve i Toni Orensanz (escriptors)

El procés creatiu i la importància de l'entorn com a referent (conversa moderada per Núria Grau, 

filòloga i editora)

19.25 Col·loqui

19.45 Fi de la sessió

20.00 – 21.00 Presentació de la Fira del Llibre Ebrenc i de Litterarum, Fira d'Espectacles Literaris, a 

càrrec d'Albert Pujol, director, al Casal Municipal de Móra la Nova. 



Espectacle literari Lletres d'aigua, a càrrec del cantautor Jesús Fusté

Dissabte 18

9.30 – 11.00Ruta literària Artur Bladé Desumvila, a càrrec de l'Associació Cultural Artur Bladé 

Desumvila. Lloc d'inici i de final de la ruta: Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila (Benissanet).

11.15 – 11.45Visita al Centre d'Interpretació del Ferrocarril (Móra la Nova).

12.00 – 14.15Segona sessió acadèmica. Sala d'actes del Casal Municipal de Móra la Nova .

12.00 Josep Sebastià Cid i Català (catedràtic de llengua catalana i literatura de l'INS Julio Antonio 

de Móra d'Ebre i doctor en didàctica de la llengua i la literatura per la Universitat de Barcelona)

Els escriptors de l'Ebre i la llengua: Carmel Biarnès

12.25 Ramon Vilar (musicòleg) i Josep Moran (membre de la Secció Filològica de l'IEC)

La tradició oral al terme de Tivissa (a partir del CD «Tivissa, cançons i tonades de la tradició 

oral»)

12.50 Roser Vernet Anguera (Centre Quim Soler, la literatura i el vi)

«El Priorat en Persona», trobades d'escriptors

13.15 Carles M. Castellà (professor de l'INS Camarles)

Presentació de l'estudi en curs La varietat lingüística geogràfica del Baix Ebre i el procés 

d'estandardització. Manteniment i pèrdua de formes pròpies (IV Beca Joan Veny de l'Institut 

Ramon Muntaner, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya)

13.30 Col·loqui

14.00 Cloenda de les jornades a càrrec de les autoritats i dels representants de la Secció Filològica

14.15 Fi de la sessió

Les Jornades van ser organitzades per la Secció Filològica, l'Institut Ramon Muntaner i 

l'Ajuntament de Móra la Nova, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, el Centre 

d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila, la Fira del Llibre 

Ebrenc i Litterarum, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i la Diputació de Tarragona, i 

amb el patrocini de l'Obra Social La Caixa i la Fundació Privada Mútua Catalana.

Durant les Jornades, al vestíbul del Mas de la Coixa i a la Sala d'Exposicions del Casal 

Municipal també es van poder visitar les exposicions «Els centres i instituts d'estudis. Una 

xarxa de cultura i recerca al territori», produïda per la Coordinadora de Centres d'Estudis de 

Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner, i «Paraules de riu», produïda per la Fira del Llibre 

Ebrenc. També es va poder veure una mostra de publicacions editades pels centres d'estudis.

Les jornades van ser un èxit tant pels continguts presentats com pel nombre de participants i 

assistents.

memòria anual 37.memòria anual
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La previsió és que la publicació de les jornades aparegui el 2015.

Volem agrair a la Secció Filològica de l'Institut Ramon Muntaner que acceptés la nostra 

proposta i que diposités la seva confiança en l'Institut per a la coorganització. La col·laboració 

va ser molt positiva i molt probablement serà la primera de moltes altres futures.

Tastets de patrimoni

Un any més, hem continuat amb l'activitat Tastets de Patrimoni, que organitzem 

conjuntament amb la Biblioteca Pública de Tarragona amb l'objectiu de donar a conèixer el 

patrimoni de les demarcacions de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, activitat que, per altra 

banda, funciona molt bé i té un públic ben consolidat.  

Com ja és conegut, durant l'any es fan dos cicles: els Tastets de Patrimoni de Primavera i els 

Tastets de Patrimoni de Tardor. A continuació us definim el programa de cadascun:

Tastets de Patrimoni de Primavera 

Primer plat: Xarrada “Josep Tapiró, pintor orientalista”, a càrrec de Jordi Carbonell.

Segon plat: Presentació de l'itinerari cultural pel Paral·lel, a càrrec de Josep Guzman, del 

Centre de Recerca Històrica del Poble-sec (CERHISEC).

Postres: Visita a l'exposició “Josep Tapiró. Pintor de Tànger” al 

Museu Nacional d'Art de Catalunya i itinerari cultural pel Paral·lel 

amb Centre de Recerca Històrica del Poble-sec.

Com veieu, en aquesta edició vam sortir, excepcionalment, de 

la demarcació de Tarragona, tenint en compte que el pintor Josep 

Tapiró era fill de Reus. 

Logotip de la X edició.
Fons Biblioteca Pública de Tarragona



Tastets de Patrimoni de Tardor 

Primer plat: Conferència "El pas de la Guerra Civil pel Priorat”, a càrrec d'Albert Sabaté, 

de No Jubilem la Memòria. 

Segon plat: Conferència “Repressió d'anada i tornada: Falset 1936-1940”, a càrrec de Toni 

Orensanz, periodista i escriptor. 

Postres: Sortida Cultural. Visita guiada a Falset i a la cova hospital de la Bisbal de Falset.

Aquest cicle va ser dedicat íntegrament a la Guerra Civil Priorat. L'any vinent, els Tastets de 

primavera aniran cap a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i els de tardor, cap al Baix Penedès. 

Us animem a participar en les properes edicions
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IX Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs 

Al 2014 es van fer les reunions per a organitzar el IX Col·loqui Internacional d'Estudis 

Transpirinencs, que es durà a terme el 2, 3 i 4 d'octubre de 2015 a Canillo (Andorra). Aquesta 

edició estarà organitzada per la Societat Andorrana de Ciències, el Centre d'Estudis Comarcals 

del Ripollès, la Diputació de Girona, l'IDAPA-Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu 

i l'Aran, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, el Centre d'Estudis 

Ribagorçans i l'Institut Ramon Muntaner  i portarà el títol de “Contraban d'idees. Contagi, 

innovació i dissidència a través del Pirineu”. 

A finals d'any es va enviar una primera circular explicant la temàtica i les dades i la 

possibilitat de presentar comunicacions dividint els àmbits de treball en temàtiques: 

- Eines, mitjans i espais: diaris, llibres, migracions, fires, ateneus i casinos

- Els portadors de les idees: biografies i prosopografies 

- La incidència del pas de les idees en el dia a dia

A més, enguany també s'ha editat la publicació Ibix, que cas recull les intervencions dels 

col·loquis, en aquest cas les de la vuitena edició, que portava per títol “La religió als Pirineus: 

territori, societat i cultura” i que es va dur a terme a Núria, del 27 al 29 setembre de 2013.
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Participació en diferents projectes i presència institucional

L'Institut participa en diferents activitats i projectes a nivell local, de demarcació i també 

nacionals. En alguns dels casos es tracta d'una participació activa i en d'altres a nivell 

institucional.

L'Institut participa cada any en la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la 

Nova, amb un estand on presenta projectes i activitats del món dels centres d'estudis. 

Habitualment aquest espai es compartit amb el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i d'altres 

entitats de la comarca. L'Institut també col·labora en el concurs literari de la Fira, que se 

celebra en el moment de la inauguració.

A més de la Fira, Móra la Nova celebra cada any a la primavera la Setmana Cultural, amb la 

qual l'Institut hi col·labora habitualment aportant-hi exposicions i conferències. El 2014 

l'Institut hi va participar amb  dues exposicions: “Joan Amades, la memòria del poble”, de 

l'Associació Cultural Joan Amades, que es va exposar del 30 de maig al 13 de juny a la sala 

d'exposicions, i “El calendari dels pagesos. 150 anys mesurant el temps”, del Museu Etnològic 

de Barcelona, que es va exposar a l'Ateneu Cultural del 20 al 27 de juny. 

Paral·lelament a aquestes exposicions, es van organitzar dues  activitats: l'11 de juny es va 

presentar un balanç anual de l'Institut Ramon Muntaner, en què es va fer un repàs de les 

activitats dels 10 anys de l'Institut, a càrrec de M. Carme Jiménez, i el 17 de juny es va passar 

l'audiovisual “Jocs tradicionals a Móra la Nova”, enregistrat per Albert Lleberia amb motiu del 

Congrés Internacional Els Jocs en la Historia (Móra la Nova- Móra d'Ebre- Ascó, 2012) i que 

va comptar amb la col·laboració de la Residencia de Móra la Nova. 

L'any 2013, les Terres de l'Ebre van ser reconegudes com a Reserva de la Biosfera per la 

UNESCO. L'Institut havia participat en la fase de preparació de la candidatura i també ha 

seguit participant en els diferents grups de treball, concretament en els de patrimoni natural, 

cultural i recerca, que s'han creat per a desenvolupar el pla de governabilitat de la Reserva.

En els darrers anys, les trobades territorials d'entitats han anat guanyant protagonisme i 

s'han multiplicat. Aquestes trobades serveixen per compartir projectes, generar-ne en 

col·laboració i per a activar recerques col·lectives per territoris. N'hi ha de territorials o 

comarcals i en gairebé totes hi ha presència de representants de la CCEPC i l'IRMU. 

5.3. Participació
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En aquest any han tingut lloc les següents trobades:

I Trobada de Centres d'Estudis de Terres de Cruïlla, el 8 febrer, a Santa Bàrbara (el Montsià)

X Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès, el 22 de març, al Centre Cívic 

Ernest Lluch de Banyeres del Penedès (el Baix Penedès)

XIX Trobada d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, el 7 de juny a Sant Joan 

de les Fonts (la Garrotxa) 

VII Trobada de Centres d'Estudis de les Comarques de Lleida, el 7 de juny a Àger (la 

Noguera) 

24a. Trobada Cultural del Matarranya, el 21 de juny a Pena-roja de Tastavins (el 

Matarranya)

VII Trobada d'Entitats de Cultura i Patrimoni de la Selva. La premsa local selvatana, el 28 

de juny a Blanes (la Selva)

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

l'11 d'octubre a Escaladei (el Priorat) 

VII Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunyà: L'aigua, el territori i les 

persones, el 18 d'octubre a Gavà (el Baix Llobregat) 

VIII Trobada de Recerca Local i Comarcal del Maresme: Epidèmies i remeis al Maresme, 

el 25 d'octubre a Malgrat de Mar (el Maresme)

XI Trobades Culturals Pirinenques: Patrimoni i turisme al Pirineu, el 25 d'octubre a Esterri 

d'Àneu (el Pallars Sobirà) 

XI Trobada d'Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de l'antiga Diòcesi de 

Tortosa: I després de la recerca…?, el 22 de novembre, a Móra la Nova (la Ribera d'Ebre) 

A nivell Institucional, l'Institut ha estat present en diferents organismes. La directora de 

l'Institut Ramon Muntaner ha participat en el Consell de Cultura Popular del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el Consell de Cultura de la Universitat Pompeu 

Fabra i en el jurat del I Premi Serret. El vicepresident segon, Josep Santesmases, ha participat 

en les reunions del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.



6. Ajuts, beques i subvencions

6.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a activitats
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Resolució de la XII convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, 

jornades, cursos i itineraris

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

trobades de l'Institut Ramon Muntaner va rebre 39 sol·licituds i va atorgar 36 ajuts.

En aquesta convocatòria hi ha hagut una línia especial per a les activitats de temàtica 

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

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

24a. Trobada Cultural del Matarranya. Associació Cultural del Matarranya i 

Iniciativa Cultural de la Franja

La trobada va tenir lloc el 21 de juny de 2014 a Pena-Roja de Tastavins i va condensar 

diversos actes, com presentacions de llibres, conferències i activitats infantils, a més dels 

actes centrals, basats en la commemoració dels 25 anys de la fundació de l'ASCUMA i 

també dels 25 anys de la mort de Desideri Lombarte.

VII Curs Conèixer la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre i Associació Cultural la Cana 

El curs va tenir lloc al llarg del mes de setembre, repartit en quatre 

sessions dedicades a repassar  diferents aspectes de la comarca de la 

Ribera d'Ebre: històrics, etnogràfics, lingüístics i literaris.

III Jornades Pedagògiques Rafael Masó. Viure i projectar en el context de la 

Mancomunitat de Catalunya. Fundació Rafael Masó i Institut Josep Pallach de Ciències 

de l'Educació 

A primers de juliol van tenir lloc les III Jornades Pedagògiques Rafel Masó, en les quals, 

a més de donar a conèixer els continguts, la casa i l'obra de Masó, es van incorporar noves 

recerques acadèmiques, en especial l'experiència didàctica acumulada durant els dos 

primers anys de funcionament dels recursos educatius de la Casa Masó.

Foto cedida pel Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre
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VII Trobada de Centres d'Estudis Eramprunyà. Centre d'Estudis de Gavà i Centre 

d'Estudis Beguetans

Aquestes trobades, que es venen realitzant des del 2008, han assolit enguany la seva 

setena edició, celebrada el 18 d'octubre a Gavà, que va portar com a títol L'aigua, el territori 

i les persones. La jornada va comptar amb la presentació de 6 ponències, 8 comunicacions i 

8 pòsters. 

III Jornades del Museu. Associació per la Preservació del 

Patrimoni Ferroviari Industrial i Ajuntament de Móra la Nova

L'activitat va tenir lloc els dies 1 i 2 de novembre a Móra la Nova, 

durant la qual es van obrir al públic totes les instal·lacions i vehicles 

de què disposa el Centre d'Interpretació del Ferrocarril, amb una 

visita guiada sobre el patrimoni ferroviari i industrial preservat i la 

demostració dels treballs voluntaris de restauració dels membres de 

l'APPFI.

El racó de la Història. Taller d'Història de Gràcia i Fundació Privada Festa Major de 

Gràcia 

Cursos monogràfics oberts a tota mena de públic, amb una periodicitat mensual (excepte 

els mesos de juliol, agost i setembre), on es tracten temes diversos relacionats preferentment 

amb la història de Gràcia i de Barcelona. Enguany hi va haver 9 conferències.

III Jornades d'Estudi sobre la Festa de Sant Antoni Abat. Associació Cultural La 

Pebrella 

Els dies 10 i 11 de gener van tenir lloc a Canals (la Costera) les III Jornades d'Estudi sobre 

la Festa de Sant Antoni, que van condensar gairebé una vintena de comunicacions a més de 

dos conferències col·loqui. 

  Jornades. Què en fem del patrimoni industrial? Centre d'Estudis del Bages 

Els dies 17 i 25 de gener i 1 de febrer es van celebrar a Manresa (el Bages) aquestes 

jornades, dedicades a reflexionar i a buscar alternatives per a la utilització del patrimoni 

Imatge cedida per
l'Associació Preservació

del Patrimoni Ferroviari
Industrial de Móra la Nova
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industrial. Les jornades es van dividir en tres parts: una conferència, una jornada de reflexió 

i debat i una visita guiada a espais industrials  rehabilitats. 

X Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a Menorca. 

Centre d'Estudis Locals d'Alaior i Institut Menorquí d'Estudis

Els dies 7, 8 i 9 de març es van celebrar a Alaior (Menorca) les X 

Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a Menorca, que van 

comptar amb 16 comunicacions, 2 experiències d'entitats culturals i 3 

actes culturals en el marc de les jornades.

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

Centre d'Estudis Selvatans i Associació Estimem les Ermites de Blanes

La trobada va tenir lloc el 28 de juny a Blanes (la Selva) i comptà amb la participació 

d'entitats locals i culturals, a més de diverses persones expertes en la temàtica de la premsa 

local i comarcal, tema al voltant del qual es va concedir la 7a. Beca de Recerca de la Selva i 

es va centrar la taula rodona de l'acte. 

Jornades Internacionals d'Estudi. El municipi al segle XVIII: 

El cas d'Arnes. Centre d'Estudis de la Fatarella i Universitat de 

Barcelona

Aquestes jornades,, celebrades a la Fatarella (la Terra Alta) entre els 

dies 9 i 11 de maig, tingueren per objectiu aprofundir en l'estudi de la 

història del dret, aplegant fins a 15 ponències, a més de diverses 

comunicacions.

Els fets de 1714 al Baix Llobregat. Sessió de treball i jornada de divulgació. Centre 

d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de 

Llobregat

L'activitat, celebrada el 26 d'abril a Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat), va 

consistir en una sessió de treball i de divulgació orientada a crear un espai de trobada per a 

les persones que van col·laborar en la recerca dels fets de 1714 engegada pel CECBLL, una 

posta en comú dels resultats obtinguts pels diferents investigadors/res, l'establiment de 

Imatge cedida pel Centre
d'Estudis Locals d'Alaior

Imatge cedida pel
Centre d'Estudis
de la Fatarella



conclusions generals sobre els fets de 1714 al Baix Llobregat per tal de contribuir a la 

difusió entre el gran públic.

Aportacions a la dansa Catalana 2014. Esbart Català de Dansaires i Grup Alacant 

El 23 de novembre va tenir lloc a Barcelona aquesta jornada, en què es van dur a terme 

aportacions com estudis històrics, documentals o treballs pedagògics, d'intervenció, de 

reconstrucció, etc., sobre dansa catalana, des de qualsevol punt de vista i en qualsevol 

suport.

Cicle del PEHOC 2013-14. La 1a. Guerra Mundial 1914-1919 i el Naixement de les 

Ciències Socials. Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i Cambra de Comerç de 

Girona 

El curs va desenvolupar-se a Olot (la Garrotxa) durant la primera meitat de l'any i va 

constar de nou xerrades dedicades a analitzar els cent anys de l'inici de la I Guerra Mundial i 

del naixement també de les ciències socials. 

El camí ramader del Lluçanès al Ripollès, amb ramat i actuació de conservació i 

manteniment de les cabanes. Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès i Ajuntament de 

Ripoll

L'activitat, desenvolupada els dies 17 i 18 de maig i 22 de juny, va  consistir en realitzar el 

camí ramader del Lluçanès acompanyat d'un ramat per reviure i veure com es transitava 

antigament pels camins ramaders. L'activitat es va completar amb un treball de conservació 

i manteniment de les cabanes històriques del Pla d'Anyella.

II Jornada de reconeixement i presentació de treballs de 

recerca guanyadors dels Premis Joan Monjo a la recerca Jove 

2014. Centre d'Estudis Vilassarencs 

La finalitat dels Premis Joan Monjo a la recerca jove, l'acte de 

lliurament dels quals es va realitzar a Vilassar de Mar (el Maresme) el 

18 de juny, rau en el reconeixement dels treballs de recerca més 

meritoris duts a terme anualment pels alumnes dels instituts de la 

zona. Els premis pretenen ser una eina per fomentar l'emprenedoria i 
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la recerca, valorar la feina dels alumnes dels centres educatius del poble i dignificar la figura 

dels instituts com a centres d'irradiació cultural dins terme de Vilassar de Mar.

Jornades d'Història. Joan Prim i Prats, personalitat política i militar. Centre de 

Lectura de Reus i Institut Municipal de Museus

Amb motiu del bicentenari del naixement del polític i militar reusenc Joan Prim i Prats 

(1814-1870), el Centre de Lectura va organitzar a Reus (el Baix Camp) unes jornades 

acadèmiques del 13 al 15 i del 20 al 22 de març per analitzar la personalitat política i militar 

d'aquest personatge i, al mateix temps, situar-lo en el context de la Catalunya i l'Estat 

espanyol del segle XIX.

Jornades Internacionals Frederic Mistral, Mataró i Catalunya. Grup d'Història del 

Casal de Mataró i Cercle d'Agermanament Occitano Català

Les jornades van tenir lloc del 8 al 23 de març a Mataró (el Maresme) en commemorar-se 

el centenari de la mort del poeta provençal Frederic Mistral. L'objectiu de les jornades va ser 

l'aprofundiment en el coneixement de les relacions modernes entre Occitània i Catalunya i 

sobretot la divulgació de l'aportació del nucli intel·lectual de Mataró a la recepció de l'obra 

mistralenca. 

Activitats programades per commemorar l'Any Josep Mora. Amics de 

l'Arquitectura Popular i Plataforma per a la Defensa de la Serra de Bellmunt

Les activitats que s'han organitzat per commemorar l'Any Josep Mora són diverses: des 

del curset d'estiu, sortides, conferència, una exposició itinerant titulada “Art, natura i 

arquitectura”, reparació d'una cabana, inventariar una ruta que porti el seu nom, i l'edició 

d'una publicació que ha englobat aquestes activitats, així com del catàleg de les obres 

artístiques de Mora.

Jornada Interpretativa. Viure a un mas de muntanya. El mas de l'Amat. Centre 

d'Estudis Seniencs i Arabogues SCP 

Jornada interpretativa realitzada a la Sénia (el Montsià) durant el mes de juny per 

conèixer la realitat de la vida als masos de muntanya durant la primera meitat del segle XX, 

descobrint el patrimoni natural i etnològic de la zona.
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V Jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Centre d'Estudis 

Escalencs i Institut d'Estudis del Baix Empordà

Entre els mesos de març i abril, a l'Escala (el Baix Empordà) es van 

dur a terme quatre sessions amb temes d'interès patrimonial escalenc i 

de l'Empordà, realitzades amb l'interès de difondre-les al públic en 

general i complementades amb quatre excursions per diferents 

indrets del territori.

Jornada. L'empremta de Fra Josep de la Concepció i l'arquitectura barroca a 

Valls. Institut d'Estudis Vallencs i Museu de Valls 

El 4 d'octubre va tenir lloc a Valls (l'Alt Camp) una  jornada a l'entorn de la figura de 

Josep Fuster, Fra Josep de la Concepció. Aquesta sessió més teòrica, que tractà a més sobre 

el barroc a Valls, s'acompanyà d'una exposició, d'un concert de música barroca i d'una visita 

guiada pels elements barrocs de la ciutat.

Trobada. El paper de l'antropòleg en la gestió museística. Institut Català 

d'Antropologia i Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia (ACPA) 

Trobada d'especialistes realitzada el 7 d'octubre a Barcelona per posar de relleu el paper 

dels antropòlegs en els museus. La jornada té un especial interès a posar en contacte 

responsables de museus amb llicenciats en antropologia.

Jornades d'Història Econòmica del Turisme. La Mediterrània, 

molt més que sol i platja (1900-1990). Institut Menorquí d'Estudis i  

Universidad Complutense de Madrid

Les jornades, celebrades a Menorca els dies 26 i 27 de setembre, es 

van realitzar amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement dels 

diferents aspectes relacionats amb el fet turístic a la Mediterrània, 

amb un interès particular en les Illes Balears i altres territoris amb 

trajectòries històriques similars, a partir d'una anàlisi de la seva 

incidència econòmica al llarg del temps.

 Imatge cedida pel Centre
d'Estudis Escalencs

Imatge cedida per l'Institut
Menorquí d'Estudis
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IV Jornada d'Estudis Històrics i Patrimonials de la Vall d'Àger i l'Alta Noguera. 

La romanització del Segre i les Nogueres. Fundació Privada Arnau Mir de Tost i Grup de 

Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura” 

Aquesta jornada, celebrada el 9 de juliol a Àger (la Noguera), estigué dedicada a 

analitzar el final del món iber i la romanització de la comarca i comptà amb diverses 

ponències, una taula rodona i una visita guiada a la vila romana d'Àger.

XXIV Jornades d'Estudis penedesencs. El Penedès 1714-1914-2014. Institut 

d'Estudis Penedesencs i Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Les XXIV Jornades d'estudis penedesencs es van realitzar del 22 al 30 d'octubre a 

Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes i Calafell i estigueren 

dedicades analitzar les dates claus de 1714 i 1914 i la situació actual al Penedès, agrupant el 

coneixement científic i erudit. 

Torroella i l'Estartit amb encant. Rutes de patrimoni natura. Museu de 

la Mediterrània i Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis

De juliol a setembre van tenir lloc aquestes rutes, que van consistir en cinc 

visites guiades pel Baix Ter amb l'objectiu de donar a conèixer una visió 

integral del territori, on la natura s'entrelliga amb les activitats humanes i el seu 

passat. 

II Simposi d'Història del Carlisme. Centre d'Estudis d'Avià l'Ajuntament d'Avià.

El simposi es va celebrar el 10 de maig a  Avià (el Berguedà)  i va consistir en l'exposició 

de dotze ponències sobre carlisme, presentades per estudiosos d'arreu del territori de parla 

catalana i de la resta de l'estat espanyol.

XXI Col·loqui de Tardor. Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i Universitat de 

Girona 

Aquesta activitat, celebrada els dies 21, 22 i 23 de novembre a Banyoles (el Pla de 

l'Estany), va tractar sobre la recerca sobre temàtica musical des del segle XIV fins a 

l'actualitat, intentant rescatar notables músics gironins de temps passats que són quasi 

desconeguts però que igualment tenen la seva aportació a la història de la música.

Imatge cedida pel
Museu de la Mediterrània





Activitats 2013

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

l'any 2013

Assistents

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

2013  va ser força considerable si atenem a aquestes classificacions :

· Un 22% de les activitats registraren una quantitat d'assistents superior als 99 

assistents.

· Un 40% van presentar una participació que anava entre els 40 i els 99 assistents.

· El 38% de les activitats van congregar a un públic de menys de 40 assistents.

Participació dels centres d'estudis 

La  participació en l'organització de les diferents activitats és una tasca compartida 

entre dos centres d'estudis i/o un centre d'estudis i d'altres organismes científics i 

culturals (universitats, museus, fundacions, etc.).

Les activitats  presentades van incloure la participació de centres d'estudis amb 

d'altres organismes (universitats, ajuntaments, equips de gestió d'equipaments culturals 

[museus, arxius, etc.], entitats culturals, etc.), bé com organitzadors, bé com 

col·laboradors.�

· Un 60% de les activitats estaven organitzades per dos o més centres d'estudis en 

combinació amb d'altres organismes.

· La resta, el 40% de les activitats, foren organitzades per un centre d'estudis 

conjuntament amb d'altres organismes i institucions.

De la mateixa manera que va succeir en l'anterior convocatòria, les activitats 

subvencionades per l'Institut Ramon Muntaner dins la XI convocatòria d'ajuts per a 

l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i trobades  van ser realitzades, 

en la majoria, entre centres d'estudis que compartien un mateix àmbit comarcal d'estudi i 

desenvolupament.  
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Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per l'IRMU l'any 2013

Activitats 2013



Abast territorial

Els beneficiaris dels ajuts han estat centres d'estudis d'arreu dels territoris de parla 

catalana. Bona part de les activitats s'han dut a terme a Catalunya, un 83%, mentre que la 

resta de les activitats van ser realitzades per centres d'estudis de la Franja (4,8%), de les 

Balears (4,8%) i d'Andorra (2,4%).

Tipologia

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

edició van ser el de les jornades, representant un 53,6 % del total. La resta es va distribuir 

entre cursos (9,7%),  itineraris (17%) , trobades (9,7%), col·loquis (4,8 %),  un congrés 

(2,4%) i un seminari (2,4%).

Destinació dels ajuts

Com en l'anterior edició, bona part  de les despeses justificades als ajuts de les 

activitats estan destinades a sufragar el material promocional (díptics, tríptics, cartells, 

etc.), així com a cobrir els honoraris dels especialistes (ponents i conferenciants) que 

participen en les activitats. 
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Activitats 2014

L'IRMU va rebre 39 sol·licituds d'ajuts

· Un total de 36 van ser aprovades

L'IRMU va destinar 26.700€ dels seus recursos per a ajuts a activitats
Els  recursos finalment  destinats als ajuts a activitats van ser de 22.000€
· Un total de 5 centres van renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 3.400 € dels 

recursos destinats a ajuts a activitats)
· Un total de 7 centres van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada 

(equivalents  a 1.300 € dels recursos destinats a ajuts a activitats)
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6.2. Balanç d'ajuts a projectes d'investigació
       o de difusió cultural

Projectes finalitzats el 2014

Projectes pertanyents a la VIII convocatòria (2010)

Ponts a la Mar, tres comunitats unides per la història. Els vincles entre l'Alguer, Càller i 
Vilassar. Centre d'Estudis Vilassarencs

En el marc de la recerca del patrimoni etnogràfic local, en els darrers anys s'ha palesat un 
creixent interès per l'estudi de les mentalitats i les creences populars. Amb la intenció de narrar dos 
fets històrics (l'arribada de les relíquies dels Sants Màrtirs procedents de Càller al segle XVII i 
l'agermanament amb l'Alguer per mitjà de l'ofrena d'una imatge de la Mare de Déu de Montserrat a 
la catedral de l'Alguer el 1960), el Centre d'Estudis Vilassarencs rescata certs aspectes de l'ideari 
religiós dels vilassarencs i del vincle sentimental entre Vilassar i Sardenya a través d'un documental 
audiovisual.

Guia turística de Terrassa. Centre d'Estudis de Terrassa i Arxiu Històric de Terrassa 

El projecte va consistir en la recollida de la informació turística existent a Terrassa a partir de la 
qual es va seguir el calendari de festes populars, sense oblidar els apartats destinats a explicar les 
diverses rutes per contemplar el ric patrimoni arquitectònic que té la ciutat. També s'hi fa un relació 
de persones molt vinculades a Terrassa al llarg de la història. 

Drassanes Tino: La darrera nissaga de mestres d'Aixa de Palamós. Fundació 
Promediterrània i Museu de la Pesca de Palamós

Estudi etnològic de l'ofici del mestre d'aixa a partir d'una drassana concreta, Drassanes Tino, de 
Palamós, la qual després de setanta-cinc d'activitat tanca les seves portes. El projecte dóna a 
conèixer la realitat d'aquest ofici artesanal vinculat a la construcció d'embarcacions que a la Costa 
Brava, com a la resta del litoral de Catalunya, ha anat canviant al llarg del temps, depenent de la 
demanda i de les circumstàncies vinculades a la pesca, al comerç marítim i, molt darrerament, a la 
navegació d'esbarjo i de passatge vinculada al turisme.
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Projectes pertanyents a la IX convocatòria (2014)

Estudi documental de la més gran obra d'enginyeria militar catalana mai escomesa: la 
Línia Fortificada del Cinca (1936-1937). Patronat pro Batea

Recerca documental sobre la Línia fortificada del Cinca, construïda entre 1936 i 1937 com a 
rereguarda del front d'Aragó. S'hi pretén cercar quin organisme català ordenà i organitzà la 
construcció de la Línia i determinar-ne les característiques tècniques i estratègiques.

Descripció del fons de pergamins de l'Arxiu Parroquial de Canet de Mar. Centre d'Estudis 
Canetencs 

Descripció del fons de 390 pergamins de l'Arxiu Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de 
Mar, conservat a l'Arxiu Diocesà de Girona, per tal de facilitar-ne l'accés a investigadors, 
especialistes i al públic en general. Aquesta descripció anirà acompanyada de la creació d'índexs 
d'antropònims i de topònims. 

Pirates i corsaris a la costa de Vila-Seca. Agrupació Cultural de Vila-seca 

Estudi històric de l'impacte dels atacs pirates i corsaris a la costa de Vila-seca entre els segles 
XIV i XVIII. El projecte durà a terme la recopilació i anàlisi històrica d'informació documental 
relacionada amb els atacs pirates i corsaris a la costa i al terme de Vila-seca durant l'època indicada.

Dones amunt! Dones, muntanyisme i escalada. I Fase. Àmbit de Recerques del Berguedà 

L'objectiu general de la recerca és treure a la llum les pràctiques mitjançant les quals es 
construeix l'estructura de valors de caràcter patriarcal i la complementària prevalença masculina en 
la pràctica del muntanyisme i l'escalada, i quins són els bagatges etnogràfics del passat i del present 
en relació a aquesta qüestió.

La vida quotidiana dels jueus catalans a l`època medieval: indumentària, alimentació i 
llar. I Fase. Institut d'Estudis Món Juïc 

Treball monogràfic sobre la vida quotidiana dels jueus, especialment centrat en la indumentària, 
l'alimentació i l'estructura de la llar jueva medieval, amb la intenció d'aplegar les dades espigolades 
dels diversos treballs anteriors i fornir de  nous elements d'estudi provinents de la recerca arxivística 
i arqueològica.  

Els balls parlats. Inventari, anàlisi i classificació. Carrutxa

Creació d'una visió de conjunt del gènere dels balls parlats a partir dels inventaris comarcals 
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existents, de la recerca arxivística i del treball de camp. Projecte de vàries fases. L'objectiu de la 
primera fase és elaborar un inventari dels balls parlats documentats al llarg de la història en terres 
catalanes.

Les esglésies romàniques de Gelida, Sant Llorenç d'Hortons i Masquefa. Centre d'Estudis 
Martorellencs

Estudi històric i de la seqüència constructiva de les esglésies romàniques dels municipis de 
Gelida, Sant Llorenç d'Hortons i Masquefa. El projecte pretén dur a terme un estudi complet que 
permeti avançar en el coneixement històric i a la posada en valor d'aquest patrimoni.

El tercer carlisme a les Terres de l'Ebre i el Maestrat (1872-1876). II Fase. Centre d'Estudis 
d'Ulldecona

El projecte es fonamenta en l'estudi i anàlisi del fenomen del carlisme, en concret el tercer 
carlisme (1872-1876) a les Terres de l'Ebre i el Maestrat. Es pretén realitzar un buidatge arxivístic i 
hemerogràfic per tal de construir l'apartat de la sociologia del fenomen, així com també reconstruir 
els diferents episodis bèl·lics que configuraren aquella guerra en el seu context històric.

Els anjubs, construccions de pedra seca del paisatge agrari de secà a la Torre de 
l'Espanyol. I Fase. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

El present projecte pretén estudiar les construccions de pedra seca en un espai agrícola de secà. 
El camp d'estudi el constitueixen les construccions de pedra en sec, com a a patrimoni cultural i 
social. La recerca vol catalogar les construccions de pedra seca de la Torre de l'Espanyol, posant 
especial èmfasi en els anjubs, que són les construccions que abunden més en aquest terme 
municipal i de les quals hi ha una més gran diversitat pel què fa a la tipologia de la seva construcció. 

Llargmetratge documental etnogràfic del Cor de Caramelles de Begues. Centre d'Estudis 
Beguetans

Seguiment i estudi de la realitat grupal dels membres del Cor de Caramelles de Begues i com a 
través d'aquestes persones s'explica la tradició de les caramelles i la seva repercussió en el si del 
municipi i de la cultura en general.

Els fets i les conseqüències del 1714 al Baix Llobregat. Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat

Es tracta de la desena recerca col·lectiva de l'entitat, dedicada en aquesta ocasió a la recerca 
històrica dels fets i les conseqüències del 1714 a la comarca. El seu objectiu és estudiar i investigar 
els fets i les conseqüències de la guerra de Successió a la comarca del Baix Llobregat amb 
documentació original i preferentment que no hagi estat utilitzada ni publicada.
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Memòria i gestió dels espais de la Guerra Civil: la Fatarella, els últims dies de la Batalla de 
l'Ebre (1938). Lo Riu. Associació per l'estudi del patrimoni històric i arqueològic de les Terres de 
l'Ebre

Aquest projecte vol analitzar l'impacte de la Batalla de l'Ebre a la zona de la Fatarella (la Terra 
Alta), partint de la seva dimensió patrimonial, això és, les seves restes  materials i la memòria oral. 
Aquest projecte, doncs, pretén fer una recerca integral tenint en compte totes dimensions que 
s'interrelacionen a través del patrimoni cultural, com poden ser els conceptes d'història, memòria, 
etnografia, art, gestió, desenvolupament, etc.

Els mitjans de comunicació al món rural: el campanar de la Vilella Alta. Centre d'Estudis de 
la Vilella Alta

Estudi de la torre-campanar de la Vilella Alta (el Priorat), i de l'ofici del campaner/pregoner, 
entès en conjunt com a mitjà de comunicació al món rural

Conèixer i preservar el patrimoni etnològic material i immaterial, així com els mitjans de 
comunicació al món rural català, concretament a la comarca del Priorat, són els objectius del 
projecte.

La guerra de Successió a Terrassa. Centre d'Estudis Històrics de Terrassa 

El tema central d'aquest estudi és la guerra de Successió a la ciutat de Terrassa, i principalment 
està enfocat entre els anys 1695 i 1725. Si bé la guerra es va desenvolupar entre 1705 i 1714, cal tenir 
uns anys més de marge per buscar-ne els antecedents i sobretot les posteriors repercussions dins de 
la història local de Terrassa.

El REC. El primer barri industrial d'Igualada. Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada

Estudi sobre el barri del Rec, primer barri industrial d'Igualada, des d'una perspectiva històrica i 
urbanística, a més de dur a terme un estudi monogràfic de la trajectòria de cadascun dels elements 
seleccionats del barri.

Estudi de la festa de les falles al Pirineu. Centre d'Estudis Ribagorçans 

Estudi de la festa de les falles per tal de poder complementar i enllestir el treball de recerca i 
documentació que duia per títol «Catalogació de les falles del Pirineu», efectuat entre els anys 2010 
i 2011, per a l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Aquest estudi seria el pas previ a una publicació que permetés la difusió 
de les conclusions de tota la investigació.

Recuperació, fixació i difusió del recull de música popular de Mossèn Isidoro Iglesias Beà, 
de la visita del l'obra del cançoner popular de Catalunya i del Recull Etnològic de l'Agrupació 



Cultural la Femosa, sobre cançons tradicionals cantades a Artesa de Lleida durant el segle 
XX. Creació de bases metodològiques per a una descripció multidisciplinària dels cançoners. 
Agrupació Cultural La Femosa 

El projecte proposa la recuperació, fixació i estudi de les cançons populars recollides a Artesa de 
Lleida (el Segrià) per mossèn Isidor Iglésias, Joan Amades i el Grup d'Etnologia de l'Agrupació 
Cultural La Femosa i la difusió de les cançons, amb la seva interpretació per músics, grups i cors de 
la zona i enregistrament en un CD.     

El vidre a Cervelló. Les tallaries i les fabriquetes. Grup de Recerca de Cervelló

Aquest projecte és una continuació de la catalogació i recollida d'informació que el Grup de 
Recerca de Cervelló està realitzant sobre la fabricació del vidre en aquesta població del Baix 
Llobregat. El projecte se centrarà en les tallaries (tallers on es tallava el vidre i es decorava) i les 
fabriquetes (forns petits de vidre, de caire individual). 

El patrimoni coreicomusical del territori de l'antiga Diòcesi de Tortosa. I Fase. Grup 
Alacant. Associació d'Estudis Folklòrics

El treball pretén caracteritzar el patrimoni etnomusical i coreicomusical de l'antic territori de la 
Diòcesi de Tortosa, compartit per comarques catalanes, valencianes i aragoneses. El projecte vol 
posar orde a les difuses i escasses informacions i dades existents prèviament i sumar-hi les 
arreplegades en treball de camp, que els servirà per justificar, argumentar i verificar hipòtesis, 
teories i impressions sobre el fet etnomusical de la zona estudiada.

Deu segles d'arquitectura religiosa a Valls. S. XII-XXI. I fase. Institut d'Estudis Vallencs

El projecte es fonamenta en la documentació (resum històric, aixecament de plànols actual i 
recull fotogràfic) de l'arquitectura religiosa que es conserva a la capital de l'Alt Camp, per tal 
d'aconseguir un corpus unificat sobre l'arquitectura religiosa a Valls.

Atles domenequià: obra raonada de Lluís Domènech i Montaner. Centre d'Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 

El CEDIM vol impulsar de forma específica l'estudi de l'obra raonada de l'arquitecte en totes les 
seves vessants i disciplines. El projecte que es presenta pretén estudiar l'obra arquitectònica i deixa 
en altres fases d'estudi el tractament de l'empremta de Domènech i Montaner en el camp de la 
història, l'heràldica i la història de l'art i també de la seva tasca com a il·lustrador gràfic, promotor i 
animador cultural i polític.

Projecte de recuperació de la cançó de taverna a Torredembarra. Centre d'Estudis Sinibald 
de Mas
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El museu parla. Inventari i recull de memòria oral de les col·leccions del Museu Etnològic 
de Nonasp. I Fase. Associació Amics de Nonasp

Inventari i recull de la memòria oral de les peces de la col·lecció exposada al públic amb el nom 
“Museu Etnològic de Nonasp” per tal de “fer parlar el museu” a través de la memòria oral d'aquells 
que van viure els darrers dies en què aquells objectes van ser utilitzats i ens poden transmetre el seu 
paper i significat al si d'aquell tipus de societat.

Estudi del camí Cardoner a la cara nord del Cadí. Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell 

Estudi documental, de recull oral i d'observació de camp del camí Cardoner, via de distribució de 
la sal de Cardona cap a la Cerdanya, en el tram de la cara nord de la serra del Cadí (comarques de 
l'Alt Urgell i la Cerdanya).

Una història a la intempèrie: el llegat patrimonial de la fàbrica i colònia de Gallifa (les 
Masies de Voltregà). I Fase. Centre d'Estudis del Voltreganès

La primera fase del projecte consistirà en fer una recerca exhaustiva sobre la fàbrica i colònia 
tèxtil de Gallifa (les Masies de Voltregà), que actualment es troba en un estat de conservació molt 
precari. Es vol treballar en un patrimoni arquitectònic a punt de desaparèixer i amb una memòria 
oral que mai ha estat suficientment valorada.

Projectes  2014

L'IRMU va rebre 57 sol·licituds d'ajuts

· Un total de 30 van ser aprovades.

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

La quantitat fins al moment destinada als  ajuts a projectes ha estat de 22.000€ 

· Un total de 6 centres van renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 7.100 € dels 
recursos destinats a ajuts a projectes)

· Un total de 5 centres van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada 
(equivalents  a 1.500 € dels recursos destinats a ajuts a projectes)

· Resten pendents de justificar 7 projectes (equivalents a 12.260 € dels recursos      
destinats a ajuts a projectes)



6.3. Balanç d'ajuts a publicacions

* Anàlisi realitzada sobre 49 publicacions d'aquesta convocatòria.
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Anàlisi derivat de les dades recollides de les publicacions  subvencionades per 
l'IRMU l'any 2013

L'import total de l'ajut atorgat al conjunt de les publicacions és de 35.900€

-Les despeses totals d'edició (maquetació, disseny, enquadernació, impressió i correcció) 
generades per les diferents publicacions s'eleva a 201.250 €*.

-Els ajuts han estat distribuïts en publicacions periòdiques de caire científic (60,2%), 
divulgatiu (5%) i monografies (35,8%). 

-Com en edicions passades, més del 85% dels ajuts donen treball a impremtes, gràfiques, 
correctors de la mateixa localitat i/o de la mateixa comarca que els centres d'estudis que els 
sol·liciten. La resta treballen amb empreses d'un radi d'acció preferentment d'abast 
provincial. 

-Respecte a l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria són de Catalunya i el seu 
ventall comarcal abasta pràcticament tot el territori del Principat. A força distància hi trobem 
els centres d'estudis del País Valencià, França  i l'Aragó i Andorra.

IX Convocatòria d'ajuts a publicacions

La IX convocatòria de subvencions a centres d'estudis locals i comarcals destinades a l'edició de 
publicacions periòdiques i d'obres de recerca en l'àmbit humanístic va rebre 66 sol·licituds, de les quals 
totes van ser susceptibles de subvenció dins de les tres línies de publicacions que poden optar a ajut: 
monografies, revistes de recerca científica i revistes de divulgació cultural. 

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



60.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Revistes de recerca científica

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura 2014, publicació editada per l'Agrupació 
Borrianenca de Cultura.

Aplec de treballs 32, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 

Quaderns d'estudi 28,  publicació editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet. 

Campsentelles 17,  publicació editada pel Centre d'Estudis Santfostencs. 

Caramella 30, publicació editada per Solc, Música i Tradició al Lluçanès. 

Raïls 30, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona. 

Paratge 27, publicació editada per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. 

Mascançà 5, publicació editada pel Centre d'Estudis del Pla d'Urgell “Mascançà”.

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

Lo Senienc 10,  publicació editada pel Centre d'Estudis Seniencs. 

Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs 2013,  publicació editada pel Grup d'Estudis 
Cubellencs Amics del Castell. 

Recull de treballs 15, publicació editada pel Centre d'Estudis Sinibald de Mas. 

Estudis altafullencs 37, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Altafulla. 

La resclosa 18, publicació editada per Centre d'Estudis del Gaià. 

Dovella 114, publicació editada per Centre d'Estudis del Bages. 

Modilianum: Revista d'estudis del Moianès 50, publicació editada per l'Associació Cultural 
Modilianum. 

Cabdells 12, publicació editada per l'Associació Cultural Centelles i Riusech.

La Cabana, publicació editada per La Cabana. Grup de Premsa Local.

Annals 45, publicació editada per l'Institut d'Estudis Empordanesos.

Miscel·lània del CERE 24, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Revista Eivissa, 54, publicació editada per l'Institut d'Estudis Eivissencs.

Lo Floc 207, publicació editada pel Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar.

Ponències. Anuari del Centre d'Estudis de Granollers 2013, publicació editada pel Centre 
d'Estudis de Granollers.

Interpontes 3, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell.

Revista del Vinalopó 17, publicació editada pel Centre d'Estudis Locals del Vinalopó.
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Ausa 174, publicació editada pel Patronat d'Estudis Osonencs.

Estudis del Baix Empordà 33, publicació editada per l'Institut d'Estudis del Baix Empordà.

Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs 119, publicació editada pel Centre d'Estudis 
Alcoverencs.

Recull 13, publicació editada per l'Associació Cultural Baixa Segarra.

Canya i Gram 72, publicació editada pel Centre d'Estudis del Masroig.

Revistes de divulgació

Lo ViOlí 17,  publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat. 

Fonts 57,  publicació editada pel Centre d'Estudis Argentonins. 

Lo Rafal 122, publicació editada per l'Associació Cultural Lo Rafal. 

Monografies 

Queretes: La col·lectivització d'una vila durant la Guerra Civil espanyola, 1936-1937, 
publicació editada per l'Associació Cultural del Matarranya.

Contribució dels patrons i barques de Canet al comerç marítim català del segle XVIII, 
publicació editada pel Centre d'Estudis Canetencs.

Aigua i ciutat: Els recs de Banyoles, història i futur, publicació editada pel Centre d'Estudis 
Comarcals de Banyoles.

La ceràmica negra de Verdú.: Cantirers i terrissaires, publicació editada pel Grup de 
Recerques de Terres de Ponent.

Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer, publicació editada per l'Associació d'Amics de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.

La fonda medieval de l'Hospitalet de l'Infant: Excavacions i estudi històric, publicació 
editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant.

memòria anual
2014



62.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Llegendes i tradicions orals de Tossa, publicació editada pel Centre d'Estudis Tossencs.

Joan Rovira i Marquès, el cooperativisme obrer i col·lectivista, publicació editada per la 
Fundació Roca i Galès.

Actes de les Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural de l'Illa de Menorca (2004-
2014), publicació editada pel Centre d'Estudis Locals d'Alaior.

Monogràfic Joan Clapés i Corbera (1872-1939), publicació editada pel Centre d'Estudis 
Ignasi Iglésias.

Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons, publicació editada per l'Esbart Català 
de Dansaires.

Parlant d'això que sembla que és millor no parlar-ne: Intervenció socioantropològica, 
generació de diàleg i equipaments religiosos a Terrassa, publicació editada per Institut Català 
d'Antropologia.

El patrimoni festiu del Pirineu: Desenes Trobades Culturals Pirinenques, publicació editada 
per la Societat Andorrana de Ciències.

Actes de la VII Trobada d'Estudi per la Preservació de la Pedra Seca als Països Catalans, 
publicació editada pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca.

Dels Caputxins al Lledó: 150 anys d'escola a Valls, publicació editada per l'Institut d'Estudis 
Vallencs.

Catorze mirades sobre el carlisme, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Avià.

Gaietà Magriñà Salvat. Obra inèdita. Selecció d'escrits i música, publicació editada pel 
Centre d'Estudis d'Altafulla.

La lluita per la democràcia,  publicació editada per l'Institut d'Estudis Penedesencs.

La jota catalana, publicació editada pel Centre d'Interpretació de la Jota de les Terres de l'Ebre
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Publicacions 2014

L'IRMU va rebre 66 sol·licituds d'ajuts i totes van ser admeses

L'IRMU va destinar 40.850€ dels seus recursos per als ajuts a publicacions

La quantitat finalment destinada als ajuts a publicacions ha estat de 30.750€ :

· Un total d'11 centres van renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 7.250€ dels 
recursos destinats a ajuts a publicacions)

· Un total 3 ajuts van ser revocats (equivalents a 1.700€ dels recursos destinats a 
ajuts a publicacions)

· Un total de 3 centres van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada 
(equivalents a 500 € dels recursos destinats a ajuts a publicacions)



Beca Joan Veny 

Al llarg del 2014, Carles M. Castellà ha continuat treballant en l'estudi que va ser becat en el context 
de la IV convocatòria de la Beca Joan Veny. El títol de l'estudi és “La varietat lingüística geogràfica del 
Baix Ebre i el procés d'estandardització. Manteniment o pèrdua de formes pròpies”. El tutor del 
projecte és el professor de la Universitat Rovira i Virgili Pere Navarro, i també fa el seguiment des del 
jurat del premi Montserrat Ingla, representant de la Direcció General de Política Lingüística a les 
Terres de l'Ebre.

La Beca Joan Veny és convocada per l'Institut Ramon Muntaner amb el suport de la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Premi de recerca Josep M. Domènech

Encara s'estan realitzant els treballs d'investigació del I Premi de Recerca Josep M. Domènech, 
centrat en l'estudi de les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos.

XV Premi de recerca Ricart i Giralt 

El 2014 va ser atorgat el XV Premi de Recerca Ricart i Giralt, que convoquen el Museu Marítim de 
Barcelona i l'Institut Ramon Muntaner.

En aquesta edició es van rebre onze propostes i el projecte de treball guardonat va ser “La marina 
mercant de vapor a Catalunya 1834 – 1914”, proposta presentada per l'historiador de la Universitat 
Pompeu Fabra Martín Rodrigo.

6.4. Premis de Recerca
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7. .Convenis i col laboracions

7.1. Activitats com a membres de l'Observatori
del Patrimoni Etnològic i Immaterial

En el marc d'aquest acord, l'Institut segueix treballant conjuntament amb la resta de membres de 

l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (anterior Observatori per a la Recerca Etnològica de 

Catalunya) i la nova Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (anteriorment anomenat Centre de Promoció de la 

Cultura Popular i Tradicional Catalana). En aquest període, les reunions de treball han tingut lloc a Móra la 

Nova, a la seu de l'Institut Ramon Muntaner (30 de gener de 2014); a Manlleu, al Museu del Ter (22 de 

maig) i a Torroella de Montgrí, al Museu de la Mediterrània (16 d'octubre).   

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 

Cultura Viva. La Recerca Etnològica a Catalunya

  Un altre programa d'activitats conjunt de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial és el de 

Cultura Viva 2014. La Recerca Etnològica a Catalunya. En aquesta nova edició, l'Institut ha organitzat 

diferents activitats:

Paisatge latent. Closes, cortals i cortalers 

Aprofitant que l'exposició “Paisatge latent. Closes, cortals i cortalers”, basada en un treball de 

recerca que va rebre l'any 2010 un ajut a projectes d'investigació i difusió cultural de l'Institut Ramon 

Muntaner, concedit a l'Associació d'Història Rural i a l'Ecomuseu - Farinera de Castelló d'Empúries, es 

podia visitar fins al 5 d'octubre al mateix ecomuseu, es van organitzar diferents visites comentades i 

sortides per la zona: el 26 d'abril, l'encarregat de la visita i de la sortida pels 

cortals de Castelló d'Empúries fou l'historiador Josep Colls, mentre que el 

10 de maig, la visita als cortals de Sant Pere Pescador fou comentada per 

l'historiadora Marisa Roig. 

Finalment, el dia 20 de setembre es va organitzar una jornada d'estudi 

en homenatge a Albert Comte Freixenet amb el títol “Els cortals 

empordanesos: de la baixa edat mitjana al segle XXI”, organitzada pel Fons: IRMU



Centre de Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona, l'Associació d'Història Rural, 

el Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, l'Ecomuseu-Farinera; l'Ajuntament 

i l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries. En aquesta jornada es van presentar diferents 

treballs sobre la transformació del paisatge, la producció agropecuària i l'evolució del sector, 

dels jornalers i dels cortals des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat, amb ponències realitzades 

per Albert Llausàs, Josep M. Gironell, Josep Colls, Pere Gifre, Rosa Congost, Marisa Roig, 

Enric Saguer i Oriol Casadevall. 

El jocs en la història

Els jocs en la història és una publicació editada per l'Editorial Afers, els ajuntaments de 

Móra la Nova i Ascó i l'IRMU amb la coordinació de Carles Barrull i Elena Espuny. En aquesta 

edició del programa Cultura Viva 2014 es van fer diferents presentacions d'aquesta novetat 

editorial: 

L'11 de juliol,  es va presentar aquesta publicació a la Biblioteca Central Comarcal de 

Tàrrega, en el marc de la sessió de bones pràctiques de la III IOCUS- Escola d'Estiu de Jocs 

Tradicionals, que es  va realitzar a Tàrrega i a Anglesola del 6 a l'11 de juliol, organitzada per la 

Cia. de Jocs l'Anònima Associació Cultural.

El 10 d'octubre, a la sala polivalent de l'antic hospital d'Ascó es va fer una nova 

presentació d'aquest llibre, a càrrec de la regidora de Cultura Angelines Gironés, de Biel 

Pubill, de l'Associació Cultural Lo Llaüt d'Ascó, i de Carles Barrull, de l'IRMU. 

El patrimoni festiu al Pirineu 

El patrimoni festiu al Pirineu  és el títol de les actes de les Desenes Trobades Culturals 

pirinenques, que es van realitzar l'any anterior a Ripoll i que es van presentar en el marc de 

l'onzena edició de les mateixes trobades, que en aquesta ocasió portaven el títol de “Patrimoni i 

turisme al Pirineu” i es van realitzar el 25 d'octubre a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, a Esterri 

d'Àneu. La presentació va anar a càrrec de Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura 

Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya i president de 

l'Institut Ramon Muntaner.i president de l’Institut Ramon Muntaner. 

Aquestes jornades foren organitzades per la Societat Andorrana de Ciències, l'Ecomuseu de 

les Valls d'Àneu, l'Àmbit de Recerques del Berguedà, els Amics de Besalú i el seu Comtat, el 

Casal del Conflent, el Centre Cultural Català del Vallespir, el Centre d'Estudis Comarcals del 

Ripollès, el Centre d'Estudis Ribagorçans, l'Institut d'Estudis Aranesi, l'Institut d'Estudis 

Ceretans i l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, i van comptar amb la col·laboració de 

l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el Patronat Francesc 

Eiximenis de la Diputació de Girona i amb el patrocini del Departament de Cultura de la 
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Fons: IRMU

Tallers i Jornades de memòria oral

 

Una any més, les diferents entitats que formen part del Observatori del Patrimoni Etnològic i 

Immaterial  van organitzar els VII Tallers i Jornades de Memòria Oral, 2014-2015. Se'n va editar un 

programa genèric, al qual els membres de la xarxa de l'Observatori van aportar diferents activitats de 

memòria oral. L'IRMU hi va contribuir amb diferents activitats: 

Jornada Música i Dansa a les Terres de Cruïlla 

El 25 d'octubre de 2014 es va realitzar aquesta jornada a la Sénia, en el marc 

del II Festival Música en Terres de Cruïlla que van organitzar l'Agrupació 

Musical Senienca, el Centre d'Estudis Seniencs i l'IRMU, amb la col·laboració 

de l'Ajuntament de la Sénia, l'Antena del Coneixement de la URV a la Sénia i 

l'Institut Ramon Berenguer IV de la Diputació de Tarragona i el patrocini del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada 

Mútua Catalana i l'Obra Social de la Fundació “la Caixa”. La jornada es va 

realitzar el dissabte 25 d'octubre a la Sénia dins dels actes del II Festival de 

Músiques en Terres de Cruïlla i de la II Festa del Moble - VI Fira d'Artesania de la 

Fusta de la Sénia i va comptar amb la inauguració de dues exposicions, “Esbart 

Català de Dansaires 1908-2008: cent anys d'història” i “Artistes d'avui a la 

Franja”, la conferencia ”Música i dansa en la cruïlla”, a càrrec de Raül Sanchis, : 

Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner, el Govern d'Andorra, l'IDAPA - Institut per al 

Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran, i l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

Barraques de pedra seca i el triangle dels oficis 

El 28 de novembre, al Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal, es va organitzar una altra jornada del programa 

Cultura Viva, organitzat per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner, l'Institut d'Estudis 

Penedesencs, el Centre d'Estudis de Subirats i el Centre d'Estudis Seniencs. Per una banda, es va realitzar la 

conferència “Les barraques de pedra seca a Subirats”, a càrrec de Jaume Rovira, del Centre d'Estudis de Subirats. 

A continuació, es va presentar el projecte “El triangle dels oficis: la Sénia, Mas de Barberans i la Galera”, a càrrec 

de Viqui Almuni, del Centre d'Estudis Seniencs. L'acte va acabar amb un comentari sobre la col·lecció de 

fotografies “Subirats/Conflent al Congrés Internacional de Pedra Seca. Marroc 2014”, a càrrec de la 

periodista Rosa Vendrell, del Centre d'Estudis de Subirats. 



investigador en música i dansa d'arrel tradicional, i, finalment, un espai d'intercanvi: “Reptes i 

oportunitats de la dansa als territoris de cruïlla”. 

Aquest espai d'intercanvi va constar de diferents grups de reflexió al voltant de tres eixos temàtics, 

en els quals es va reflexionar sobre tradició i modernitat (amb Gregori Mestre, de Dolçainers Joventuts 

Unides de la Sénia; Mireia Grangé, de Lo Fardatxo Patxetí; Pere Garcia i Eudald Reverter, de Dansa de 

Dansants, Vinaròs; Pere Gumbau i Romà Senar d'El Raval de Vila-Real; Carme Balagué, de Lo Planter 

i Jordi Bartolomé, de l'Esbart Català Dansaire). Un segon grup tractà sobre la formació en dansa, amb 

Lluís Xavier Flores, del Campus Música i Ball de Móra d'Ebre; Veremundo Garcia, de l'IES 

d'Ulldecona; Oriol Fort, del Centre d'Estudis Molletans; Joan Vicent Sempere, d'El Raval de Vila-Real; 

M. Antònia Pujol, de l'Aula de Música El Tecler de Tarragona; Marisa Falcó, de Dansa de Dansants de 

Vinaròs i Carles Capseta, de Lo Fardatxo Patxetí. El tercer grup analitzava  el binomi música/dansa , 

amb  Sergi Massip i Sofia Morales, d'Espai de So; Jordi Rubió, de Factoria Mascaró; Montserrat 

Garrich, de l'Esbart Català de Dansaires; Marc Bel, de Dolçainers Joventuts Unides de la Sénia; Marc 

Bel i Joan Bofarull, de la Muixeranga de Vinaròs; Pau Puig, de l'Escola Lo Planter; Gisela Farnós, de 

Lo Fardatxo Patxetí, i Miquel-Àngel Flores, de la Rondalla dels Ports. Aquests tres grups van exposar 

les seves conclusions en la taula rodona “Reptes i oportunitats de la dansa als territoris de cruïlla”, 

coordinada per Raül Sanchis. 

Les activitats de la tarda van començar amb un taller de M. Antònia Pujol (instrumentista i dansaire) 

i de Jordi Rubio, ballarí, sobre “El llenguatge del cos: tradició i modernitat”, una roda d'experiències, 

amb l'explicació de projectes que vinculen música i dansa, i demostracions del ball de Muixeranga, a 

càrrec de la Muixeranga de Vinaròs;  de la Festa de la Jota de la Ribera d'Ebre, a càrrec de Mireia 

Grangé (Associació Cultural Lo Fardatxo Patxetí); del Festival Deltebre Dansa, a càrrec d'Elena Fabra; 

del Campus de Música i Ball Populars de les Terres de l'Ebre, Matarranya i Nord Valencià, a càrrec de 

Lluís-Xavier Flores (Associació Cultural Riu en So); “El llenguatge del cos. El llegat de Joan Serra”, a 

càrrec de M. Antònia Pujol (Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler, de Tarragona);  “La 

Factoria Mascaró”, a càrrec de Jordi Rubió; “El centenari de l'Esbart Català de Dansaires”, a càrrec de 

Montserrat Garrich (Esbart Català de Dansaires); “Els aspectes de gènere en la dansa clàssica són 

transportables a la dansa folklòrica?”, a càrrec d'Oriol Fort (Centre d'Estudis Molletans);  “L'escola de 

música i dansa tradicional de les Terres de l'Ebre Lo Planter”, a càrrec de Carme Balagué i Pau Puig 

(Associació Cultural Lo Planter);  “El projecte Dóna la nota”, a càrrec de Veremundo Garcia (IES M. 

Sales i  Ferré  d'Ulldecona), i  “Els vells bureos, els nous bureos”, a càrrec de Pere Gumbau i Joan 

Vicent  Sempere (Grup de Danses el Raval de Vila-Real). La jornada va finalitzar amb diferents 

actuacions: balls tradicionals de les terres de cruïlla, a càrrec de l'Associació Cultural Espai de So; 

Dansa de dansants; ball de cintes i bastons, a càrrec del Ball de Dimonis de Vinaròs i balls tradicionals 

de la Sénia, a càrrec de Dolçainers de Joventuts Unides, Associació de Ball i Grup de Jota de la Casa 

Andalusia de la Sénia. 
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Creació en Territori. II Mostra de Cinema de Barris 

Enguany es va incorporar als VII Tallers i Jornades de Memòria Oral la 

II Mostra de Cinema de Barris Creació en territori, organitzada per 

l'Institut d'estudis Vallencs i que es va dur a terme a Valls els dies 13, 14 i 15 

de novembre, concretament a l'antic hospital de Sant Roc (seu de l'Institut 

d'Estudis Vallencs) i a l'antiga adoberia Ca Rull. 

El dijous 13 es va presentar oficialment la Mostra, amb un document 

audiovisual de 1909 sobre Valls,  i posteriorment es va fer una conferència 

sobre patrimoni industrial, a càrrec d'Assumpció Feliu i Torras, presidenta d'E-FAITH i vicepresidenta 

d'AMCTAIC, per acabar amb una sessió de Visual&Vi.

El divendres 14 es va presentar l'espai Ca Rull, on es van projectar diferents documenals i 

pel·lícules: Workers leaving the factory, fragmentos de una fábrica en desmontaje, Detroit ville 

sauvage i Chats errants, tot compartint un sopar de Visual&Vi. 

Dissabte 15 al matí es van poder veure els audiovisuals El barri, Los Sures, Viajes imaginarios I. 

Buenos Aires. Recorrido 39, London. I don't call it nothing I call it an inserrection, finalitzant amb un 

vermut-tertúlia sobre el barri com entitat creadora, amb Jordi Antas, curador independent 

d'exposicions; Lluís Frago, professor de Geografia humana de la UB, i Jordi Freixes, mànager i gestor 

cultural. 

Per la tarda es va fer la ruta “Descobrir el Patrimoni Industrial”, amb l'historiador Francesc Murillo, 

una projecció de videoart amb productors culturals del Camp de Tarragona i un Visual &vi. 

XXI Col·loqui de Tardor. La música culta a les comarques gironines. Del gregorià a 

l'electroacústica 

El tradicional Col·loqui de Tardor del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles en aquesta edició 

tractà el tema de la música culta a les comarques gironines. Del 21 al 23 de novembre, es van presentar a 

Banyoles diferents conferències, concerts i visites que pretenien reflexionar sobre la música culta i la 

seva funció social, la memòria, el poder i la seva evolució històrica en els 

últims segles, incidint especialment en l'època contemporània.  En aquesta 

edició ha comptat amb la col·laboració de la  Universitat de Girona, 

l'Ateneu-Centre Municipal d'Estudis Musicals de Banyoles, l'Ajuntament 

de Banyoles, les Juventuts Musicals de Catalunya, les Juventuts Musicals 

de Bayoles, el Patronat Francesc Eiximenis, la Direcció General de 

Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya  i l'Institut Ramon Muntaner. 

La sessió inaugural va dur per títol “Una conversa amb el mestre Josep 

Pons: passat, present i futur de la música a Catalunya”, amb Josep Pons 

Fons: IRMU

Visita al Povet de la Neu d'Arnes.
Foto: Serveis Territorials de
Cultura de les Terres de l'Ebre



(Gran Teatre del Liceu de Barcelona), Carme Pardo (Universitat de Girona) i Miquel Cuenca 

(Joventuts Musicals de Banyoles).

El dissabte es van presentar diferents ponències “El mestre de capella Manuel Gònima i la 

introducció de l'oratori musical a Girona”, a càrrec de Jaume Pinyol (Música Antiga de Girona); 

“Quotidianitat i festa a la Girona del XVIII “ de Josep Pujol (Escola Superior de Música de Catalunya), 

i “Diletants gironins: òpera i romanticisme (1840-1860)”, de Joaquim Rabasseda (Escola Superior de 

Música de Catalunya), acompanyats de diverses intervencions musicals. 

Per la tarda es van dur a terme les ponències “El fet musical gironí durant la República i la 

postguerra: de l'eufòria al desencant”, de Lluís Brugués (Conservatori Isaac Albéniz de Girona); “La 

música experimental a les comarques gironines: el cas de la Nau Coclea de Camallera”, de José Manuel 

Berenguer (Orquestra del Caos), i “Erobadors i sibil·les a les comarques gironines”, de Maricarmen 

Gómez Muntané (Universitat Autònoma de Barcelona), alternades amb diferents intervencions 

musicals, com la del Cant de la Sibil·la de Sant Andreu del Torn, i  finalitzant el dia amb un concert 

integral de la suite Ibera d'Isaac Albèniz. 

El Col·loqui va finalitzar el diumenge al matí amb una conferència d' Emili Ros-Fàbregas (CSIC) 

sobre dos manuscrits de polifonia del Renaixement amb connexions gironines i un concert de cloenda, 

amb polifonies del renaixement català i europeu.

XI Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre  

L'onzena edició de la Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre va tenir lloc a Arnes (la Terra Alta) 

l'11 d'octubre. Com cada any, l'Institut ha format part de l'organització juntament amb el Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Museu de les Terres de l'Ebre. En aquesta edició, s'ha 

comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Arnes i l'Associació Cultural La Bresca. La temàtica 

triada fou l'aprofitament de l'aigua a les zones de muntanya en aquest territori.

La conferència marc de la jornada, centrada en el comerç del gel i els seus dipòsits al voltant dels 

Ports, va anar a càrrec de Jorge Cruz, del Museu Valencià d'Etnologia. A aquesta exposició la van seguir 

set comunicacions que van donar notícies sobre diferents formes d'aprofitament de l'aigua en zones de 

muntanya, com “Els pous de gel a la Ribera d'Ebre. Els casos d'Ascó i Flix” (Josep A. Collazos, CERE); 

“Els forns de vidre del Toscar, Alfara de Carles” (Josep Sabaté); “Cinc fonts i un poble. Història d'una 

relació”, explicació de l'aprofitament de les fonts dels Ports a Mas de Barberans (Santi Prades i Marcos 

Subirats, Comunitat d'Usuaris d'Aigua de Mas de Barberans i Centre d'Estudis Lo Lliscó); “Els 

sistemes de reg al Parc Natural dels Ports-Horta de Sant Joan” (Pepa Nogués, Associació Artística 

Camí del Montsagre); “Las bóvedas del frío, aplicació del patrimoni etnològic en el desenvolupament 
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d'un territori” (Joaquín Lorenzo, Grupo de Acción Local Bajo Aragón-Matarraña); “Usos i gestió de 

l'aigua als pobles del Sénia i la Tinença de Benifassà” (Victòria Almuni i Ferran Grau, Centre d'Estudis 

Seniencs i Centre d'Estudis d'Ulldecona) i “Els rentadors públics a la Terra Alta” (Loreto Meix, 

Associació Cultural La Riuada i CERE).

Van complementar la jornada l'exposició “Els oficis dels Ports. Personatges dels Ports” (Pepa Nogués), i 

visites guiades al povet de la neu d'Arnes (Pere Rams i Josep M. Pérez) i al Centre d'Interpretació de la Mel 

d'Arnes, que van ser seguides per la major part de la setantena de persones que va assistir a la jornada.

Paral·lelament, l'Institut col·labora amb el Museu de les Terres de l'Ebre en la recopilació de materials per a la 

publicació de les actes de l'edició anterior de la jornada que, sota el títol “La jota ballada a les Terres de l'Ebre”, es 

va celebrar a Móra la Nova.

Cultsurfing 

Enguany, l'equip coordinador de la segona edició del Cultusurfing va demanar a l'IRMU que tingués un paper 

de mitjancer amb els centres d'estudis, per tal de donar-los a conèixer el projecte i que hi inscriguessin activitats. 

CultSurfing és un programa impulsat per la Direcció Barcelona Capital de l'Institut de Cultura de Barcelona i la 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, ideat per a 

crear connexions entre projectes culturals singulars dels Països Catalans.

És, per tant, una xarxa per descobrir nous projectes, intercanviar experiències i establir connexions entre 

àmbits culturals i territoris, amb l'objectiu de donar visibilitat a projectes culturals singulars. Per altra banda, 

facilita el contacte amb la premsa i els patrocinadors, per tal de millorar la difusió dels projectes i captar empreses 

patrocinadores, a través de les trobades professionals, obertes als professionals de la cultura. 

La segona edició del Cultsurfing es va dur a terme els dies 14 i 15 d'octubre de 2014 a l'Espai Fabra i Coats de 

Barcelona. L'Institut va informar als centres d'estudis sobre aquest programa, dels quals va recollir quinze 

propostes singulars que va fer arribar a l'equip del Cultsurfing.
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7.2. Acord de col.laboració amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

L'any 2013 es va signar un acord de col·laboració entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya 

(MNAC) i la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat 

de Catalunya, per tal d'acostar el museu al col·lectiu dels centres d'estudis i dels seus membres. 

A tal efecte, aquest acord de col·laboració ha derivat en diferents accions, com ara el programa “El 

Museu és teu”, que té com a objectiu facilitar la visita al Museu i l'accés al seus serveis en formats que 

s'adaptin a les necessitats dels centres d'estudis, amb la possibilitat de concertar visites guiades a preus 

reduïts, especials per als socis d'aquestes entitats, a la col·lecció permanent i als espais singulars del 

MNAC, com l'arquitectura del Palau Nacional o les reserves del museu. El programa també proposa la 

possibilitat de combinar la visita amb un dinar en els restaurants del Museu, mantenint aquests preus 

especials. A més d'aquest programa, els membres dels centres d'estudis amb el carnet Recercat també 

tindran un 30% de descompte en adquirir l'entrada individual al Museu Nacional.

Enguany, a partir d'aquest acord, el Museu Nacional també ha col·laborat amb diverses activitats de 

l'Institut Ramon Muntaner, com ara el Recercat, durant el qual l'Elisabet Pueyo, cap de l'àrea de 

màrqueting del MNAC, va presentar justament el programa “El Museu és teu” als centres d'estudis 

assistents a la jornada. Per últim, cal destacar que la sortida de primavera dels Tastets de Patrimoni 

d'aquest 2014 es va dedicar, al matí, a visitar el Museu Nacional, concretament l'exposició “Josep 

Tapiró, pintor de Tànger”, després de la xerrada dedicada al pintor reusenc que el comissari de la 

mostra, Jordi-À. Carbonell, va dur a terme a la Biblioteca Pública de Tarragona.

7.3. Cessió del fons de l'IRMU a l'Arxiu
Comarcal de la Ribera d'Ebre

Es continua treballant per traspassar el fons documental històric de l'Institut Ramon Muntaner a 

l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. Ja s'hi han traslladat més d'una trentena de caixes de 

documentació.

El fons estarà a disposició de totes aquelles persones que estiguin interessats a accedir-hi. 
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7.4. Consorci Drassanes Museu Marítim

IV Jornada recerca local, patrimoni i història marítima

El dissabte 29 de novembre de 2014 es va realitzar al Museu Marítim de 

Barcelona la IV Jornada de recerca local, patrimoni i història marítima que 

coorganitzen el Museu Marítim i l'Institut Ramon Muntaner.

En aquesta edició, a més de la presentació de la jornada, que van realitzar 

Roger Marcet com a director del Consorci de les Drassanes Reials i del Museu 

Marítim de Barcelona i M.Carme Jiménez, com a directora de l'Institut Ramon 

Muntaner, es va presentar el nou blog de recerca del Museu Marítim, a càrrec 

d'Enric García Domingo i Inma González. El gruix de la jornada, però, es va 

centrar en l'exposició de diverses recerques de temàtica marítima, com són: 

“Els ports i la navegació de la Catalunya Nova (Tarragona – Delta de l'Ebre) a l'edat mitjana. La xarxa 

portuària, les rutes i els sistemes de navegació entre Al-Andalus i la Corona Catalano - Aragonesa (segles X – 

XIV)”, per José Javier Guidi (Universitat Rovira i Virgili, XIII Premi Ricart i Giralt); “El port de Barcelona: 

Objectiu militar durant la Guerra Civil”, per Oriol Dueñas Iturbe (XIV Premi Ricart i Giralt); “El cors català al 

XVIII. El cas del capità canetenc Francesc Llobet i Misser, àlies Quirreta”, per  Ricard Cantano (Universitat 

Rovira i Virgili / Centre d'Estudis Canetencs); Els entrebancs de la pau. Els acords de Nimega i la crisi del cors 

mallorquí. 1678-1684”, per Gonçal López Nadal; “Descripció del fons de pergamins de l'Arxiu Parroquial de 

Canet de Mar”, per Carme Muntaner i Jordi Soler (Centre d'Estudis Canetencs); “Los trabajadores del puerto 

de Barcelona y la liberalización de los gremios (c. 1760 -1840)”, per Brendan Von Briesen; “Ramon Bullón 

Fernandez i el projecte de l'Institut Nàutic de la Mediterrània (1927 –1931)”, per Javier Moreno Rico; 

“Projecte de recuperació de la cançó de taverna a Torredembarra”, per  Albert Bonet (Centre d'Estudis de 

Sinibald de Mas, projecte del Centre d'Estudis Sinibald de Mas, amb la Confraria de La Santa Creu, la 

Regidoria d'Ensenyament – Escola Municipal de Música de Torredembarra i Ona La Torre – Emissora 

Municipal de Torredembarra); “La recerca etnològica en el patrimoni gastronòmic de la gent de mar: aplicació 

en activitats de divulgació”, per Alfons Garrido (Museu de la Pesca);  “L'Associació Fra Roger. Gastronomia i 

cultura”, per Jaume Mascaró (IME-Institut Menorquí d'Estudis); “La salaó de peix a Empúries i a L'Escala. 

Del gàrum a l'anxova. Exposició del Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala”, per Lurdes Boix (Museu de 

l'Anxova i de la Sal de l'Escala), i “Pirates i corsaris a la Costa de Vila-seca”, per Pedro Otiña (projecte de 

l'Agrupació Cultural de Vila-seca amb la Biblioteca Pública de Vila-seca).

Durant la jornada també es van presentar diferents publicacions centrades en la temàtica marítima: La 

història de la pesca de Roses, per Marcel Pujol; Veles i vents: Un mar de vida, per Isabel Graupera i Lluís 

Burillo, i Sanitat marítima: La defensa de la costa i la salut pública de Tarragona, per Pedro Otiña.

La jornada va acabar amb un interessant debat on es va poder copsar un cop més l'interès i els treballs que 

diferents centres d'estudis i investigadors estan realitzant al voltant del patrimoni marítim.

Actualment, s'està treballant per a la propera edició d'aquesta jornada, que es realitzarà al Museu Marítim 

de Barcelona el proper 3 de desembre de 2016. 

Fons: IRMU
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Programa Maiors. Canal Ebre-TV  

Segueix la col·laboració, encetada el 2012, de l'Institut Ramon Muntaner amb el Canal Terres de 

l'Ebre, a partir de la qual l'IRMU forma part del consell assessor composat per representants del mateix 

canal, del grup de residències L'Onada i de centres d'estudis del territori (Centre d'Estudis Seniencs, 

Centre d'Estudis Planers, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i Institut d'Estudis Comarcals del 

Montsià) i també coordina algunes de les edicions del programa “Maiors”. El format és una taula 

rodona al voltant d'una temàtica de cultura popular i tradicional de les Terres de l'Ebre, en la qual 

participen tant testimonis directes com investigadors socials que han fet recerques de memòria oral.

Es tracta, per tant, d'una iniciativa de divulgació de la memòria oral i de la recerca etnològica a les 

Terres de l'Ebre, dirigida al gran públic. El 14 de març es va emetre en directe “La recuperació del ball 

de la jota a les Terres de l'Ebre”, que va comptar  amb la participació de Carme Balagué, professora de 

Lo Planter, Escola de Música i Dansa Tradicional; Mireia Grangé, presidenta de l'associació Lo Fardell 

Patxatí. Grup de Jota de la Ribera d'Ebre,i Sergi Masip, professor de música tradicional, amb Mireia 

Pagès com a presentadora, Elena Espuny com a coordinadora i la realització de Jordi Pazos. 

En aquest programa, els participants van explicar en què consisteixen les tres iniciatives de 

formació del ball de jota a les Terres de l'Ebre que representen, quina resposta estan trobant per part de 

la gent, i com veien el futur de la jota ballada a les Terres de l'Ebre.

Com és habitual, un cop emès el programa en diverses franges horàries, es pot  visualitzar el vídeo a la 

plataforma Vimeo.

7.5. Mitjans de comunicació

Des de l'Institut Ramon Muntaner volem agrair a l'Obra Social de la Caixa, a la Fundació Josep Irla, 

a la Fundació Lluís Carulla i a la Fundació Privada Mútua Catalana el suport econòmic rebut per 

aquestes institucions el 2014, que repercuteix en els diferents projectes que desenvolupa l'Institut, i per 

tant també en el conjunt dels projectes que reverteixen als centres d'estudis. 

Convenis amb suport econòmic o logístic7.6.
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8. Publicacions 

De França a Mèxic: Dietari de viatge

L'Institut ha participat juntament amb d'altres entitats en l'edició de l'obra inèdita De França a 

Mèxic: Dietari de viatge, de l'escriptor Artur Bladé i Desumvila. Aquesta obra va ser lliurada als 

membres de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans que ens van visitar el mes 

d'octubre.

Ibix

Al llarg del 2014 s'ha preparat un nou número de la revista Ibix, editada pel Centre d'estudis 

Comarcals del Ripollès i que recull les intervencions del VIII Col·loqui Internacionals d'Est

udis Transpirinencs, realitzat l'any 2013 al Santuari de Núria amb el títol “La religió als 

Pirineus: territori, societat i cultura”. Aquesta nova publicació, de 450 pàgines, conté 

vint-i-cinc articles, organitzats al voltant de tres àmbits temàtics: “Paisatges de la 

religió: cultura material i immaterial vinculada a la religió als Pirineus”; “La religió 

en la història pirinenca: continuïtats i ruptures” i “Religió, patrimoni i poder”. 

Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana 

Les actes del congrés del IX Congrés de la CCEPC “Després de les Noves Plantes: canvis i 

continuïtats a les terres de parla catalana”, es van presentar el desembre del 2014 al Born Centre 

Cultural. Els parlaments institucionals van anar a càrrec del director general de Cultura 

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

Generalitat de Catalunya i president de l'IRMU, el Sr. Lluís Puig i Gordi, i del Sr. Josep 

Santesmases, president de la CCEPC, seguits de la presentació de les actes, que va 

comptar amb les intervencions dels historiadors Joaquim Albareda, Agustí Alcoberro 

i Josep M. Torras i Ribé, que van establir un diàleg centrat en el segle XVIII.

Article a la Revista d'Etnologia de Catalunya núm. 40

La directora de l'Institut Ramon Muntaner, M. Carme Jiménez, ha preparat l'article 

“Local and regional research centres: a community-based research network” que va 

aparèixer en el número 40 de la Revista d'Etnologia de Catalunya, amb el monogràfic 

“Antropology and ethnological heritage: a current look from Catalonia”, editada pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya des de la Direcció General de 

Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.
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Divuit revistes de centres d'estudis, incorporades a RACO a través de l'IRMU o que 

han rebut suport de l'IRMU al registre CARHUS PLUS 2014

CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les 

Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquest 

projecte, desenvolupat per l'AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca, té la finalitat 

de contribuir a l'avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic català amb la 

màxima objectivitat.

L'edició 2014 de CARHUS PLUS es va presentar el passat 22 de desembre i s'hi inclouen un 

total de 18 revistes editades pels centres d'estudis, incorporades a RACO a través de l'IRMU o que 

han rebut suport de l'IRMU, 6 més que en l'anterior edició ("Aguaits", de l'Institut d'Estudis 

Comarcals de la Marina Alta; "Finestrelles", del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias; "Mascançà", del 

Centre de Recerques del Pla d'Urgell "Mascançà"; "Quaderns de la Selva", del Centre d'Estudis 

Selvatans; "La Rella", de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, i "La Resclosa", del 

Centre d'Estudis del Gaià). D'aquesta manera, la llista definitiva d'aquestes publicacions 

periòdiques, amb les qualificacions corresponents, és la següent:

QUALIFICACIÓ A Ausa (Patronat d'Estudis Osonencs) 

QUALIFICACIÓ B Mot so razo (Centre d'Estudis Trobadorescos) 
QUALIFICACIÓ C Aguaits (Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta) 
   Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 
   Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 
   Quaderns de la Selva (Centre d'Estudis Selvatans) 
   Terme (Centre d'Estudis Històrics de Terrassa) 
   Urtx (Museu Comarcal de l'Urgell) 
QUALIFICACIÓ D Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura 
   Aplec de Treballs (Centre d'Estudis de la Conca de Barberà) 
   Beceroles (Lo Cel) 
   Finestrelles (Centre d'Estudis Ignasi Iglésias) 
   Mascançà (Grup de Recerques del Pla d'Urgell “Mascançà”) 
   Modilianum (Associació Cultural Modilianum)
   Plecs d'Història Local (Institut Ramon Muntaner) 
   Recerca (Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre) 
   La Rella (Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó) 
   La Resclosa (Centre d'Estudis del Gaià) 

Des de la seva creació, l'Institut Ramon Muntaner ha apostat per millorar la difusió de les 
revistes dels centres d'estudis, per la qual cosa s'ha implicat en aquesta qüestió penjant a text 
complet aquestes publicacions a RACO, assessorant els centres a l'hora de millorar la qualitat 
editorial de les seves revistes i presentant un document d'al·legacions al mateix AGAUR per tal 
d'augmentar el número de revistes de centres d'estudis al registre CARHUS PLUS, acció que, 
com veiem, ha donat els seus resultats.
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Distribució de despeses 2013
Concepte

Resultat econòmic de l’any 2013 i 20149.

Total despeses: 569.588,04 

Despeses de personal

4.288,37

Despeses de funcionament, de projectes adreçats als centres i d'organització d'activitats

Despeses financeres

Subvencions per a activitats

Inversions

217.429,24 

178.447,49

0,00

 169.422,94
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Distribució de despeses 2014
Concepte

Total despeses: 596.378,99 

Despeses de personal

4.858,50

Despeses de funcionament, de projectes adreçats als centres i d'organització d'activitats

Despeses financeres

Subvencions per a activitats

Inversions

241.165,31

151.320,84

0,00

199.034,34
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Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

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

Resum anual 2014l' informaIRMU 

Activitat dels centres d'estudis 2014

Centres d'estudis presents al portal de l'Institut Ramon Muntaner

Aquest 2014 s'ha arribat a la xifra de 312 centres d'estudis presents al portal de l'IRMU, donant-se d'alta 14 centres 

nous i un de baixa respecte l'any 2013. Cal destacar que alguns d'aquests centres d'estudis que s'han posat en contacte 

amb l'IRMU per adherir-s'hi, com Espai de So o l'Associació Costumari de Catalunya Nord, ho han fet en el primer 

moment de la seva creació, constatant que la xarxa de recerca local dels territoris de parla catalana té l'Institut Ramon 

Muntaner com a referent en aquest àmbit. 

Si comparem aquestes dades amb les primeres de què disposem, que són de l'any 2009, veiem que en aquests cinc 

anys s'han passat de 233 a 312 centres, suposant un augment del 25,32% en el nombre de centres d'estudis presents al 

portal de l'Institut Ramon Muntaner.

Pel què fa a la presència d'aquests centres d'estudis als territoris de 

parla catalana, veiem al gràfic 1 que és a les comarques de Barcelona, 

amb 105 centres d'estudis, on hi ha un major nombre de centres, per 

raons clarament demogràfiques, ja que es tracta de l'àmbit territorial 

més poblat dels territoris de parla catalana, amb 5.519.370 habitants 
1l'any 2011 . No obstant, aquestes raons poblacionals no es poden 

transvasar al segon àmbit territorial amb més centres d'estudis, que és 

el de les Terres de l'Ebre que, amb una població molt menor, de 

188.462 habitants, manté un total de 43 centres d'estudis. D'aquesta 

manera, mentre que a l'àmbit de Barcelona hi ha un centre per cada 

52.565,43 habitants, a les Terres de l'Ebre aquesta ràtio és molt 

menor, de 4.382,84 habitants per a cada centre d'estudis, essent 

l'àmbit territorial del Principat amb una densitat més gran de centres 

d'estudis per habitant, seguit de les comarques de Tarragona, amb 41 

centres i 12.625,39 habitants per cada centre; les de Lleida, amb 30 

centres i 14.602,50 habitants per centre; el Penedès, amb 24 centres i 

un centre per cada 18.788,56 habitants i finalment, les comarques 

gironines, amb 25 centres i 30.051,16 habitants per cada centre. 

Fora del Principat, és el País Valencià, amb 24 centres, l'àmbit 

territorial amb més presència d'aquestes entitats, seguit de les 

Balears, amb 7 centres d'estudis, la Franja, amb 5, la Catalunya del 

Nord, amb 4, l'Alguer, amb 2 i, finalment, Andorra, amb 1 centre 

d'estudis.

Mapa de centres d'estudis geolocalitzats al web
de l'IRMU: http://www.irmu.org/centers/centers

1 
 Totes les dades demogràfiques d'aquest informe s'han extret de la web de l'Idescat: . www.idescat.cat

Font: Creació pròpia



l' informaIRMU 

Activitats dels Centres d’Estudis

Aquest any 2014 des de l'Institut Ramon Muntaner s'han recollit un número total de 2.816 activitats realitzades 

per 206 centres d'estudis. En comparació amb les dades de l'any 2013, ha disminuït lleugerament el número de 

centres d'estudis dels quals s'han recollit dades d'activitat (de 215 l'any 2013 a 206 l'any 2014, un 4,37%), però, d'altra 

banda, ha augmentat de manera significativa el número d'activitats d'aquests centres, de 2.400 l'any 2013 a 2.816 el 

2014, dades que suposen un increment del 14,78% en l'activitat dels centres d'estudis per l'any 2014. D'aquesta 

manera, podem dir que, tot i que hi ha alguns centres l'activitat dels quals no s'ha pogut recollir o bé no han realitzat 

cap activitat, els que la mantenen l'han augmentada en relació a l'any passat. 

Aquest augment es pot veure clarament en les 

gràfiques 2 i 3, en què es mostra la comparativa 

mensual i trimestral respectivament, i on també es 

pot visualitzar la tendència dels centres d'estudis a 

realitzar les seves activitats en el decurs del segon i 

el quart trimestre, essent el tercer el de menys 

activitat, coincidint amb els mesos d'estiu, quan se 

solen fer les vacances.

Pel què fa a l'assistència, des de l'Institut Ramon Muntaner 

s'han recollit les dades de 1.418 activitats, donades per una 

quarantena de centres d'estudis, amb un total de 95.158 

assistents. Si projectem aquestes dades pel total de 2.816 

activitats que han dut a terme ens dóna un total de 189.685 

assistents a totes les activitats dels centres d'estudis 

realitzades durant aquest any 2014.

Si volem analitzar els àmbits territorials on els centres d'estudis han dut a terme les seves activitats, veiem al 

gràfic 4 que són als àmbits territorials del Principat on es realitzen la major part de les activitats dels centres d'estudis, 

amb un total de 2.539 activitats, que suposen un 90,17% del total, sent l'àmbit de les comarques de Barcelona on es 

realitzen més activitats. Pel què fa a les activitats de la resta dels territoris de parla catalana, que suposen un 9,83% del 

total, és a les Balears on hi ha més activitat dels centres d'estudis, 

mentre que a l'Alguer només s'hi ha fet una en tot l'any. Aquesta 

tendència es confirma amb la gràfica 5, en què trobem la 

comparativa de les activitats per àmbits territorials els anys 2013 i 

2014 i on es pot veure que l'únic àmbit territorial on s'ha disminuït 

la recollida de dades d'activitats és el de les comarques gironines, 

amb un 28,47% menys d'activitats.

En referència a la tipologia d'aquestes activitats, el gràfic 6 

ens mostra que les conferències són les activitats que els centres 

d'estudis han programat més durant aquest 2014, amb un total de 

675 xerrades que suposen el 24% del total, seguides de ben a prop 

per les 607 presentacions i inauguracions, un 22% del total 

d'activitats, i els itineraris i les visites guiades, que en van ser 526, 
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Presentació del núm. 2 de la revista Domenechiana
a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona
Autor: Alfons Viñas. Foto cedida pel Centre
d'Estudis Lluís Domènech i Montaner



un 19% del total. Altres activitats van ser projeccions de 

cinema i audiovisuals, cursos, jornades i/o congressos, 

concerts, debats i taules rodones, teatre i espectacles literaris, 

clubs de lectura i trobades.

Per últim, cal indicar que la celebració el 2014 del 

Tricentenari del final de la Guerra de Successió ha marcat 

l'agenda dels centres d'estudis del Principat aquest any, amb 

un total de 277 activitats (un 9,84% del total), realitzades per 

64 centres d'estudis (un 31,07% dels centres amb activitats 

recollides) dedicades a aquesta efemèride. D'aquestes 

activitats, cal destacar, entre d'altres, el programa d'activitats 

dels centres d'estudis de Barcelona, que van realitzar diversos 

itineraris, conferències i altres actes en dues fases durant tot 

l'any 2014, o el Cicle 1702-1714. La Guerra de Successió a les 

Terres de Lleida, del Grup de Recerques de les Terres de 

Ponent, en què es van realitzar diversos actes d'homenatge en 

una dotzena de poblacions de Ponent.
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Convocatòries de premis, beques i concursos dels centres d'estudis

L'any 2014 un total de 35 centres d'estudis ha obert 50 

convocatòries de premis, beques i concursos, amb una 

dotació total de 128.000€

Amb aquestes convocatòries, els centres d'estudis, ja sigui 

en solitari o bé en col·laboració amb altres institucions com 

ajuntaments o consells comarcals, donen un important impuls 

a la recerca local, també a l'hora de fomentar aquesta recerca 

entre la gent jove, amb un total de 14 premis a treballs de 

recerca de batxillerat.

Si comparem aquestes dades amb les recollides l'any 2013, 

veiem que les xifres han augmentat notablement, tant les 

corresponents al número de convocatòries, que han passat de 

32 a 50, com les que fan referència a les dotacions d'aquestes 

convocatòries, que han passat de 86.775€ a 128.005€. Aquest augment no s'ha donat tant per la incorporació de noves 

convocatòries de centres d'estudis, que s'han limitat a dos (el I Premi de Treballs de Recerca Lluís Vives, impulsat per 

l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el I Concurs de vídeos del barri antic de Valls, de l'Institut d'Estudis Vallencs), sinó a la 

millora de la comunicació amb els centres d'estudis convocants, que ens han fet arribar més informació de les seves 

convocatòries.

Guanyadors dels XIV Premis Salvador Reixach de treballs
de recerca de batxillerat. Autor: Jordi Pujolàs. Foto cedida
pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca



l' informaIRMU 

Exposicions dels centres d'estudis

L'any 2014 s'han dut a terme 189 exposicions, 161 de les quals de producció pròpia, realitzades per 72 centres 

d'estudis i exposades en 84 poblacions.

Si comparem aquestes dades amb les de l'any 2013, en què 

61 centres d'estudis van realitzar 196 exposicions, veiem que 

ha disminuït lleugerament el número de mostres, però que, en 

canvi, hi ha més centres d'estudis que en programen. Pel què fa 

a la producció d'exposicions, aquestes es mantenen, ja que 

l'any 2013 també se'n van produir 161 des dels centres 

d'estudis.

Pel què fa als àmbits territorials on podem trobar aquestes 

exposicions, la gràfica 7 mostra que és a les comarques de 

Tarragona on es realitzen la major part d'exposicions dels 

centres d'estudis, amb un total de 68, seguit de Barcelona, 

Lleida i les Terres de l'Ebre, que ha vist augmentada notablement la seva 

activitat expositiva respecte el 2013, amb un 70% més d'exposicions, mentre 

que a les comarques gironines l'activitat expositiva dels centres d'estudis ha 

disminuït en més de la meitat. Les Balears, amb 4 exposicions, el País 

Valencià amb 3 i la Franja amb 3 més completen aquesta gràfica.

Aquestes dades posen de manifest la tasca dels centres d'estudis dins del 

teixit expositiu dels territoris de parla catalana, no només com a productors 

d'exposicions, sinó també a l'hora de posar a disposició els seus locals 

perquè s'hi puguin exposar les mostres d'altres entitats i institucions. En 

aquest sentit, destaquem la tasca de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'Institut 

d'Estudis Vallencs i el Centre de Lectura de Reus, que mensualment 

programen mostres en els seus espais expositius, i el projecte “Roda d'art” 

que, arran de la II Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, 

Conca de Barberà i Priorat, es vol recuperar l'essència de la primera Roda 

d'Art, creada l'any 1986, endegant una nova itinerància d'obres d'autors de 

referència en la demarcació de Tarragona.
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Exposició “Fra Josep de la Concepció.
Mestre tracista” a Valls. Foto cedida per
l'Institut d'Estudis Vallencs

Publicacions dels centres d'estudis

En total, durant l'any 2014 91 centres d'estudis 

han editat un total de 179 publicacions, que són les 

mateixes que es van editar l'any 2013. Si mirem les 

gràfiques 8 i 9, que mostren les comparatives entre els 

anys 2013 i 2014, en referència als àmbits territorials 

de dites publicacions i a les seves tipologies 
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respectivament, veiem que la màxima variació es 

troba amb la disminució de l'activitat editorial dels 

centres d'estudis del Penedès, que passa de 14 

publicacions a 5, es veu compensada per l'augment 

de publicacions d'altres àmbits territorials com els 

de Barcelona, Lleida i Girona.

Així doncs, podem dir que, malgrat la crisi, 

l'edició de publicacions per part dels centres 

d'estudis es manté, sobretot pel què fa a les 

capçaleres de revistes, que, tot i haver-hi alguna 

baixa, com la revista Trena i peu, de l'Arboç 

Acthiva't, que s'ha deixat d'editar aquest 2014 per 

la desaparició de l'entitat editora, també s'ha vist 

com se n'han creat de noves, com és el cas de 

Shikar, del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià.
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