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Editorial
La revista-memòria de l'Institut Ramon Muntaner fa un balanç del que ha estat 

el seu segon any de funcionament (juliol 2004 - juliol 2005).

Al llarg d'aquest any, s'ha treballat per a la consolidació de projectes, com per 
exemple el portal dels centres d'estudis a Internet o la incorporació de les seves 
revistes al catàleg de sumaris electrònics del CBUC (Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya), i també per a crear-ne de nous que puguin facilitar i 
difondre l'activitat i la recerca dels centres i instituts d'estudis com per exemple 
l'Espai Despuig (Taula rodona que en la seva primera edició va tractar sobre l'ús i 
l'abús del patrimoni en els territoris de parla catalana) o el Recercat, jornada de 
cultura i recerca local dels territoris de parla catalana, activitats que se celebraran 
anualment.

En aquesta revista s'ha volgut donar especial rellevància a les activitats dels 
centres d'estudis i als projectes d'investigació o de difusió cultural, en total 36, que 
s'han realitzat o que s'estan realitzant a diferents punts dels territoris de parla 
catalana i que han rebut subvenció de l'Institut. Hem volgut que la revista fos una 
eina més de difusió d'aquestes investigacions, que evidencien la gran aportació que 
els centres d'estudis realitzen. 

Finalment, també s'ha fet una relació de les diferents activitats en què ha 
participat l'Institut o que està coorganitzant. En aquest sentit, s'observa com cada 
vegada són més els centres i les institucions que busquen la col·laboració de 
l'Institut.

En definitiva, el que es desprèn d'aquesta publicació és que l'Institut ha anat 
creixent en projectes i contingut, que s'està convertint en 
una eina de referència de la recerca i la cultura local i 
comarcal i que existeix una ingent xarxa en el territori 
que són els centres, instituts d'estudis i altres entitats 
culturals que realitzen una tasca molt valuosa dins el 
conjunt dels territoris de parla catalana.

Ferran Bello Hernaiz
President de l'Institut Ramon Muntaner.

Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional catalana del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya.
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Novetats en el funcionament intern,de L Institut Ramon Muntaner

El passat mes de gener de 2005 l'Institut va realitzar una sèrie de reformes en 

l'espai que ocupa dins el Mas de la Coixa de Móra la Nova. Aquestes obres van 

consistir en el tancament d'una part del vestíbul, concretament la zona on es troba el 

taulell, per tal de convertir-lo en espai d'oficina.

El motiu principal d'aquestes modificacions va ser la incorporació de Pineda 

Vaquer al personal de l'Institut per realitzar tasques administratives i de suport, ja que 

l'increment considerable de projectes que organitza o en què col·labora l'Institut en 

aquest darrer any feia necessària la contractació d'una persona.

El tancament d'aquest espai, on es troba el despatx de la persona incorporada, 

també ha permès l'aprofitament de les prestatgeries ja instal·lades en aquesta zona 

com a biblioteca per als llibres que formen part del fons que l'Institut ha anat creant 

gràcies a les donacions que ha rebut dels centres i instituts d'estudis. Els llibres han 

estat inventariats i ordenats per criteris territorials. La intenció és que en uns mesos 

pugui ser consultat i utilitzat per aquelles persones que hi estiguin interessades.

Per altra banda, dins el conveni signat entre la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona i l'Institut Ramon Muntaner per a la creació i manteniment del portal a 

internet es va crear una beca per tal de tenir una persona que s'encarregués d'anar 

incorporant algunes modificacions dins els continguts del portal. La persona que ha 

realitzat aquesta feina ha estat Marc Romero, professor associat de la URV. Al llarg 

d'aquests mesos ha creat la pàgina web d'alguns centres i ha dissenyat l'exposició 

virtual dels centres d'estudis i dos apartats relacionats amb activitats organitzades 

per l'Institut: el RECERCAT i l'Espai Despuig del 2004.

Al vestíbul del mas de la Coixa encara es pot visitar l'exposició sobre centres 

d'estudis que va ser realitzada, ja fa uns anys, per la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana.

1.
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El 21 de maig de l'any 2005 va tenir lloc a Esparreguera la primera edició del 

RECERCAT.  Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana.

Aquesta activitat, que tindrà lloc anualment en el marc dels actes de la capital de la 

cultura catalana, té com a principals objectius: 

Donar a conèixer a la resta de la societat civil l'activitat dels centres, instituts 

d'estudis i altres entitats culturals.

Facilitar l'accés a les publicacions dels centres.

Fomentar la comunicació i el contacte entre els centres dels diferents territoris 

de  parla catalana.

Reconèixer, a través d'uns premis, la important tasca que realitzen aquestes 

entitats per a la recerca i la seva posterior divulgació en els territoris de parla 

catalana i també reconèixer la trajectòria d'una persona vinculada al món dels 

Centres d'estudis.

En definitiva, el seu objectiu final és que aquesta jornada es converteixi en el lloc de 

referència on trobar tota la recerca que s'està realitzant dins l'àmbit local i comarcal,  en 

una diada per a la comunicació entre els centres dels diferents espais territorials de 

parla catalana i per al reconeixement a la important tasca que des de fa molts anys 

aquest teixit associatiu ha fet com a dinamitzador del territori.

1a edició

Fira
Exposicions

Presentacions i taules rodones 
Premis de reconeixement



La jornada d'enguany es va estructurar de la següent manera:

Una de les activitats principals de la primera Jornada Recercat ha estat la fira de centres d'estudis.

Cada centre participant ha disposat d'un estand on ha pogut donar a conèixer i vendre les seves 

publicacions, exposar els seus treballs de recerca i difusió cultural i oferir informació sobre les seves 

activitats a les persones interessades.

En total hi ha hagut trenta-cinc estands d'entitats de diferents punts dels territoris de parla catalana, 

tot i que en realitat podem dir que es va produir la participació d'una cinquantena d'entitats al llarg de la 

jornada, ja que molts membres de centres que no tenien estand van visitar la fira i van participar en la 

resta d'activitats. 

Cal destacar la presència del conseller de Relacions Institucionals i Participació, l'Honorable Sr. 

Joan Saura, qui va visitar els diferents estands de la fira i es va mostrar molt interessat per les activitats i 

projectes dels centres.
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L'Honorable Conseller Joan Saura visita 
l'estand de la Coordinadora de Centres 
d'estudis de parla catalana a la fira.

Inauguració de la Jornada a càrrec del Sr. Lluís 
Moreno, regidor adjunt a l'alcaldia, cultura i medi 
ambient de l'Ajuntament d'Esparreguera i el Sr. 
Antoni Sabaté, Director dels Serveis territorials de 
Cultura de les Terres de l'Ebre i vicepresident 
primer de l'Institut Ramon Muntaner

Fira



Llistat d'entitats participants:

 Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana 

Institut Menorquí d'Estudis 

Ecomuseu dels Ports

Centre Picasso 

Iniciativa Cultural de la Franja:

Associació Cultural del Matarranya 

Centre d'Estudis Ribagorçans 

Institut d'Estudis del Baix Cinca

Associacions de Consells Locals de la Franja 

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana-FOLC 

Col·lectiu Esparreguerí de Recerques 

Associació Cultural del Montserrat 

Grup d'Estudis d'Esplugues

Centres d'Estudis de la Taula del Sènia:

Centre d'Estudis d'Ulldecona  

Centre d'Estudis Planers

Centre d'Estudis Seniencs 

Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre 

Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat 

Associació Cultural lo Llaüt 

Centre d'Estudis del Priorat  

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 

Centre d'Estudis del Gaià

Centre d'Estudis Històrics de Terrassa  

Grup de Recerca de Cervelló

Institut d'Estudis Vallencs 

Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País 

Valencià (FIECOV)

Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada 

Centre d'Estudis Martorellencs  

Institut d'Estudis Comarcals del Montsià 

Fundació el Solà

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre 

Centre d'Estudis de Sant Cebrià

Centre d'Estudis Alcoverencs

Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 

Centre d'Estudis Santjustencs 

Xarxa de Custòdia del Territori 

Institut d'Estudis Penedesencs  

Ajuntament d'Amposta, Capital de la Cultura Catalana 2006.                             

  

2005
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Podeu trobar informació sobre aquestes entitats a: www.irmu.org

Estand del Centre d'estudis del Gaià 

Estand del Centre de Documentació.
Ecomuseu dels Ports i del Centre Picasso d'Orta
de Sant Joan. 

Estand del Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat.



Durant tota la jornada es van poder visitar dues exposicions:

El català a l'Aragó, realitzada per l'Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la 

Franja. Una exposició que pretén ser un homenatge a la gent catalanoparlant de les comarques orientals 

de l'Aragó a través del seu patrimoni més preuat: la llengua.

Lluís Companys i la seva època, realitzada per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana. Aquesta exposició és el resultat de la col·laboració d'un gran nombre de centres d'estudis que 

en resposta a una crida realitzada per la Coordinadora de Centres d'Estudis van aportar fotografies, la 

major part d'elles inèdites. A partir d'aquestes fotografies s'ha fet una selecció per tal de dur a terme una 

radiografia de l'època de Lluís Companys.

Aquestes exposicions es trobaven ubicades al vestíbul de Can Pasqual, C/ Cavallers, 26.

Imatges de l'exposició:
“Lluís Companys i la seva època"

Imatges de l'exposició:
"El català a l'Aragó".
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Exposicions

Vista del Honorable Conseller Joan Saura 
a l'exposició. “Lluís Companys i la seva època”



Paral·lelament a la fira van tenir lloc tot un conjunt de presentacions i taules rodones que tenien com 

a objectiu que els centres intercanviessin experiències i debatessin sobre problemàtiques comunes.

En primer lloc, es va presentar la segona edició de la Fira del Llibre i de l'Autor Ebrencs a càrrec de 

l'Albert Pujol, representant de la comissió organitzadora de la fira i membre del Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre, entitat d'on va sortir la idea de realitzar aquesta activitat, que es duu a terme anualment a 

mitjans del mes de juny i que s'està consolidant com el punt de trobada anual del món de llibre ebrenc.

Posteriorment, va tenir lloc la presentació de la 

Iniciativa Cultural de la Franja, a càrrec de Carles 

Barrull del Centre d'Estudis Ribagorçans. Aquesta 

entitat està formada per l'Associació Cultural del 

Matarranya, l'Institut d'Estudis del Baix Cinca, 

l'Associació de Consells Locals de la Franja i el 

Centre d'Estudis Ribagorçans i es va crear amb els 

següents objectius: l'estudi i foment de la llengua 

catalana parlada a l'Aragó; l'estudi i foment de la 

cultura de les comarques catalanoparlants de l'Aragó; 

la coordinació d'esforços que es fan des de les 

associacions fundacionals destinats a dotar de 

continguts els objectius esmentats; la coordinació i els 

intercanvis amb d'altres institucions i associacions 

que també vetllen per la llengua i la cultura comunes.

A mig matí, es va realitzar la presentació del programa per a la creació del Memorial Democràtic de 

Catalunya, a càrrec de l'Honorable Conseller de Relacions Institucionals i Participació, el Sr. Joan 

Saura. En la seva intervenció, el Sr. Saura va destacar l'ingent nombre de projectes presentats a la 

convocatòria que el Departament de Relacions institucionals ha obert a partir d'aquest any 2005 per tal 

de subvencionar els projectes i les activitats que, des de la societat civil, tenen com a objectiu la 

recuperació de la memòria històrica i que per tant seran una contribució important per a la creació del 

Memorial Democràtic de Catalunya. També va posar en relleu la important aportació que els centres 

d'estudis realitzen per a la recuperació de la memòria històrica. 

Ja a darrera hora del matí i a la tarda van tenir lloc dues taules rodones:

Taula Rodona: "El relleu generacional a les entitats culturals", on hi van participar el Sr. Carles 

Riba, president del  Centre d'Estudis Comarcals del  Baix Llobregat; el Sr. Antoni Gavaldà, professor de 

la Universitat Rovira i Virgili; el Sr. Filippo Melis, membre de l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer i el Sr. 

Xavier Garcia, periodista. El moderador de la taula va ser el Sr. Pere Font, del Centre d'Estudis 

Santjustencs. En aquesta taula rodona es va debatre sobre la necessitat dels centres d'incorporar gent 

jove i dels mecanismes que algunes entitats estan fent servir per tal d'aconseguir-ho

10.
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Presentacions i taules rodones 

2005

Presentació del Programa per a la Creació del Memorial
Democràtic de Catalunya a càrrec de l’Honorable Conseller
Joan Saura.



Taula Rodona: "Una cultura comuna: diferents realitats", amb la participació del Sr. Joan 

Peytaví, de la Universitat de Perpinyà, el Sr. Emili Casanova, de la Federació d'Instituts d'Estudis 

Comarcals del País Valencià, el Sr. Oscar Jané, del Centre d'Estudis Ribagorçans, i la Sra. Núria Grau, 

de l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila. El moderador d'aquesta taula va ser el Sr. Joan 

Puiggrós, del Grup d'Estudis d'Esplugues. Els participants van parlar de les dificultats que les seves 

entitats troben a l'hora d'actuar en el territori on estan ubicades, problemes que en molts casos estan 

vinculats a l'ús de la llengua catalana com a mitjà d'expressió.

L'Institut Ramon Muntaner ha convocat uns premis que porten el mateix nom de la jornada, 

RECERCAT, i que es van lliurar durant el dinar, amb l'objectiu de reconèixer la important tasca que 

realitzen aquestes entitats en el conjunt del territoris de parla catalana. I com que aquestes entitats 

funcionen gràcies a persones, que en la majoria dels casos s'hi dediquen amb entusiasme de manera 

voluntària, hem cregut necessari crear també un premi de reconeixement a persones vinculades al món 

del centres d'estudis. Els encarregats de proposar les nominacions per a aquests premis són els propis 

centres participants en la jornada.

Els guardonats van ser:

El Sr. Ramon Amigó i Anglès

L'Associació Cultural del Matarranya
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Premis de reconeixement Recercat 

Imatge de la primera taula rodona de la jornada dedicada a 
debatre sobre el relleu generacional als centres d'estudis.

Imatge dels integrants de la segona taula rodona 
amb el títol: "una cultura comuna, diferents realitats".



“… Tant Ramon Amigó com l'Associació 

Cultural del Matarranya han complert i 

compleixen amb escreix els deures envers el 

territori proper i el país que proposava Josep 

Iglèsies. Amb il·lusió, amb convicció i 

compromís, han treballat perquè la cultura, en 

majúscules, es faci present en el territori. I ho 

han fet de l'única manera possible: amb rigor, 

amb lucidesa i amb honradesa.

Ramon Amigó té el mèrit d'haver construït 

una obra sòlida i extensa. Els seus esforços, 

centrats especialment en el camp de la 

toponímia, l'han dreçat a ser-ne un veritable 

mestre que ha creat escola i ha propiciat amb el 

seu exemple i persuasió molts treballs de 

recerca per tot el territori, fets per un bon gros 

de deixebles i col·laboradors. Amigó ha presidit  

el Centre de Lectura de Reus, l'Associació 

d'Estudis Reusencs i l'Associació Excursionista 

de Reus. Ha estat també un dels fundadors de la 

Societat d'Onomàstica. Un darrer mèrit és el 

d'haver observat una actitud cívica i d'estima a 

la cultura catalana extraordinàriament 

encomiable.

L'Associació Cultural del Matarranya, 

creada l'any 1989 a Calaceit, ha mantingut, 

d'aleshores ençà, un compromís de militància 

activa amb la cultura i la llengua catalana al 

territori del Matarranya i per extensió a la 

Franja. No només per això es ja un exemple, 

sinó també per la seva diversificació d'ofertes, 

de propostes innovadores fetes amb un rigor 

exemplar: edicions de llibres, revista, discos, 

realització d'exposicions com ara la del Català 

a l'Aragó, exposada aquest dia a Esparreguera, 

campanyes en defensa de la llengua i la cultura 

catalanes a Aragó, etc. …",

     Josep Santesmases

           Diari El Punt,  25 de juny de 2005
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2005

premis 
2005

Lliurament del I Premi Recercat a una entitat a
 l'Associació Cultural del Matarranya.

Lliurament del I Premi Recercat al Sr. Ramon Amigó 
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L'Institut Ramon Muntaner i el seu patronat, format per la Generalitat de 

Catalunya i la Coordinadora de Centres d'Estudis de parla catalana, volen agrair:

A l'Ajuntament d'Esparreguera, el seu suport i complicitat en la primera edició del 

RECERCAT,  Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, 

A les entitats culturals del Baix Llobregat i comarques properes:

Col·lectiu Esparreguerí de Recerques

Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu

Associació Cultural del Montserrat

BREA, Grup d'Opinió i Recerca

Grup d'Estudis d'Esplugues

Grup de Recerques de Cervelló

Centre d'Estudis del Bages

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada

Centre d'Estudis de l'Hospitalet de Llobregat

Centre d'Estudis Martorellencs

Centre d'Estudis Santjustencs

Centre d'Història Contemporània de Catalunya

la seva col·laboració en l'organització, 

Als centres, instituts d'estudis i altres entitats presents a la fira i a la resta d'actes, la 

seva  implicació i participació en la jornada i a:

Diari el Punt, 

Diari d'Esparreguera, 

Diari del Baix Llobregat Nord i 

CRC informàtica de Móra d'Ebre 

el seu suport.

Tot indica que l'experiència d'aquest primer any ha estat molt positiva i això ens 

anima a preparar la segona edició que tindrà lloc el dissabte 6 de maig de 2006 a 

Amposta. L'Institut tornarà a posar tots els mitjans al seu abast perquè tots els 

centres que estiguin interessats a participar-hi ho puguin fer.

Us hi esperem!

Agraïments:



3.
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Primera edició de l’Espai Despuig

El 12 de novembre de 2004 va tenir lloc als Reials 

Col·legis de Tortosa la primera edició de l'Espai 

Despuig, organitzat per l'Institut Ramon Muntaner. 

Aquest Espai deu el seu nom a l'escriptor i 

humanista tortosí Cristòfor Despuig, que escrigué 

l'obra en prosa més interessant del segle XVI: Los 

col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557). En 

aquesta obra es produeix un debat entre els tortosins 

Fàbio i Líbio i el cavaller valencià Pere, que acaba 

d'arribar a Tortosa i a qui expliquen la història i la 

bellesa de la ciutat, però també els seus problemes, 

comentant i criticant diferents aspectes de la Tortosa 

renaixentista.

De la mateixa manera que Los col·loquis, l'Institut Ramon Muntaner, mitjançant  aquest Espai 

Despuig, pretén fomentar la crítica i l'anàlisi de diferents perspectives de l'actualitat dels territoris de 

parla catalana.

Així doncs, l'Espai Despuig té com a objectiu convertir-se en un punt de trobada on els centres 

d'estudis puguin debatre tots aquells temes que els siguin d'interès. 

El títol d'aquesta primera edició va ser: “Reflexions sobre l'ús i l'abús del patrimoni en els 

territoris de parla catalana”.

El món dels centres d'estudis sempre ha estat molt lligat a la defensa, la posada en valor i la 

preservació del patrimoni natural i cultural i és per aquest motiu que l'Institut Ramon Muntaner va voler 

dedicar el Primer Espai Despuig a debatre sobre l'ús que s'està fent en els darrers anys del patrimoni com 

a element de desenvolupament local i sobre la necessitat de compatibilitzar el progrés amb la protecció 

dels elements patrimonials. 

Per parlar sobre aquest tema es van convidar persones de l'administració, membres de centres 

d'estudis i professionals de diferents àmbits. 

El debat va ser moderat pel senyor Sr. Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós i 

membre del l'Institut d'Estudis del Baix Empordà. També hi van participar: el Sr. Francesc Tarrats, 

director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya; la Sra. Eulàlia Comas, directora 

de l'Oficina de la Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca, en representació de l'Institut 

Menorquí d'Estudis; el Sr. Salvador Carbó, president de l'Ecomuseu dels Ports (Horta de Sant Joan); el 

Sr. Albert Curto, del Centre d'Estudis Històrics Comarcals del Baix Ebre; el Sr. Antoni Picazo, 

arquitecte i urbanista i membre del col·lectiu Vetges Tu i Mediterrània (País Valencià);  i el Sr. Antoni 

Laporte, director de l'empresa ARTImetria de consultoria en gestió i màrqueting cultural i professor del 

màster de Gestió cultural de la Universitat de Barcelona. 

Pati interior dels Reials Col·legis de Tortosa
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Al llarg de les gairebé tres hores que va durar el debat, els participants van tractar diferents temes 

sota la seva perspectiva professional i territorial. En una primera ronda d'intervencions es va destacar la 

importància dels centres d'estudis a l'hora d'estudiar, conservar i donar valor al patrimoni i la necessitat 

d'obrir més línies de diàleg entre els centres i les administracions. Antoni Picazo comentava que 

l'administració hauria de pagar als centres d'estudis perquè actuessin d'una manera crítica envers els 

seus projectes sobre el patrimoni.

Posteriorment, en una segona ronda d'intervencions, el debat es va centrar en diferents temes, com la 

problemàtica derivada de la catalogació del patrimoni (què considerem patrimoni i, per tant, què salvem 

i què no); la posada en valor dels elements patrimonials vinculats a la seva història; la importància de la 

gestió del patrimoni i com una bona gestió pot convertir aquest patrimoni en un element de 

desenvolupament local important, com és el cas d'Horta de Sant Joan. Finalment, es va tractar sobre el 

perill que el turisme pot suposar pel patrimoni si no se'n fa un ús racional, una bona gestió i si la difusió 

del patrimoni no va acompanyada d'uns estudis històrics, arqueològics, etc.  previs solvents.

Aquesta activitat va comptar amb una important assistència de públic format principalment per gent 

del món dels centres d'estudis, per professionals del camp dels museus i també per membres de 

l'administració.

En aquests moments estem preparant una publicació que recollirà la intervenció dels diferents 

participants. Aquesta serà la primera de tota una col·lecció que agruparà els textos de les diferents 

edicions. La intenció és que es pugui fer la presentació d'aquesta obra abans que tingui lloc la segona 

edició, que està prevista també pel novembre de 2005. 
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www.irmu.org

L'Institut Ramon Muntaner va apostar des de la 

seva creació en les noves tecnologies com a mitjà 

per donar a conèixer el món dels centres d'estudis i 

com a via de comunicació entre aquestes entitats. 

Per aquest motiu ja a l'octubre de 2003 va signar un 

conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira 

i Virgili per a la creació i manteniment d'aquest 

portal a internet.

Al llarg d'aquest any s'ha treballat en dos 

sentits: per una banda, s'ha ampliat la informació introduïda pels centres i instituts 

d'estudis, bé per la incorporació de noves dades, bé perquè nous centres han entrat a 

formar part del projecte, i per l'altra, s'han incorporat nous espais que aporten informació 

que pot ser d'interès pel funcionament dels centres o que fan referència a activitats de les 

quals aquests centres han estat els protagonistes.

Cal destacar que la resposta dels centres d'estudis respecte aquest projecte ha estat molt 

positiva. Són ja unes cent cinquanta entitats les que disposen d'un espai dins el portal. A 

cadascuna d'elles els ha estat assignat un codi i una clau que els permeten introduir les 

dades de contacte a la seva fitxa i tota la informació referent als projectes que realitzen, les 

seves activitats, les publicacions que editen i els investigadors vinculats. Un dels 

principals  avantatges d'aquest portal és que la informació, un cop introduïda, queda 

actualitzada automàticament. 

L'Institut facilita la incorporació de dades a aquells centres que estan interessats en 

participar en el projecte però que, per les seves característiques, els resulta difícil disposar 

dels mitjans per fer-ho. 

Són moltes les persones dins l'àmbit cultural i de la recerca que s'adrecen al portal amb 

l'objectiu de conèixer sobre què s'està treballant al territori, quins centres estudien un 

determinat tema o quins investigadors vinculats als centres estan treballant un determinat 

àmbit de recerca.
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El portal dóna una visió de conjunt molt general de la investigació i de l'activitat 

cultural que es fa a nivell local i comarcal, una visió que, per altra banda, fins aquests 

moments no existia. Però és important que aquesta perspectiva conjunta vagi creixent amb 

noves eines i amb la incorporació de dades per part dels centres per tal que esdevingui una 

eina fonamental per a la recerca en els territoris de parla catalana.

el portal
    dels centres d’estudis
de parla catalana

Cada centre disposa del seu
codi i la seva clau per a introduir
les seves dades.

Accés a la pàgina web de la
Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
 (CCEPC).

Cercadors interrelacionats on es pot trobar
tota la informació relacionada amb els centres
i instituts d’estudis dels territoris de parla
catalana: publicacions, activitats, investigadors
vinculats, fons documentals de què disposem,
exposicions, etc.

Consultes de les activitats realitzades i
projectes: jornades, cicles de conferències,
congressos, exposicions, etc.

Informació puntual de les beques,
premis, etc. que convoquen els
centres d’estudis i altres organismes.
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  L'any 2004 l'Institut Ramon Muntaner va signar  un conveni de col·laboració  amb el CBUC 

(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) per tal d'incorporar les revistes dels centres 

d'estudis al Catàleg Col·lectiu de Sumaris  Electrònics de Revistes. 

El primer pas va ser veure quins centres editaven alguna revista que complís amb els requisits 

necessaris per formar part del catàleg, és a dir, revistes que tinguessin un interès cultural i divulgatiu, 

amb articles que superessin les dues pàgines i que fossin escrites en català.

Un cop fet el llistat, el següent pas era contactar amb els centres i explicar-los el projecte. Aquesta 

proposta va tenir molt bona acollida a la gran majoria dels centres d'estudis, tot i que suposava una feina 

extra per a ells, feina que molts no podien assumir per manca de temps o de personal que s'hi pogués 

dedicar.

Per aquest motiu, l'Institut ofereix a aquells centres que no disposin dels mitjans la possibilitat de 

penjar els sumaris i el text complet a la pàgina web del CBUC. En cas que no ens puguin facilitar el text 

complet en format word o pdf, es demana al centres que ens facin arribar un exemplar de la publicació i 

que ens autoritzin a escanejar-la  i penjar-la en aquesta pàgina.

La resposta ha estat molt bona i a mitjans 2005, tenim sis revistes penjades a text complet, que són: 

La Resclosa, del Centre d'Estudis del Gaià; Ripacurtia, del Centre d'Estudis Ribagorçans; Recerca, 

del Centre d'Estudis Històrics Comarcals del Baix Ebre; CEP, del Centre d'Estudis Planers; Notes, del 

Centre d'Estudis Molletans, i Dovella, del Centre d'Estudis del Bages.

D'altra banda tenim vuit revistes que actualment hi tenen els sumaris penjats, però que també volen 

que hi sigui el text complet: Quaderns de la Selva, del Centre d'Estudis Selvatans; Miscel·lània 

d'Estudis Santjustencs, del Centre d'Estudis Santjustencs; L'Aiguadolç i Aguaits, del Centre 

d'Estudis Comarcals de la Marina Alta; Raïls, del Centre d'Estudis d'Ulldecona; Beceroles, del Centre 
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d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals dels Països Catalans; Lo Senienc: 

Memòria, natura i llengua, del Centre d'Estudis Seniencs i el Butlletí del Centre d'Estudis de la 

Terra Alta, del Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Hi ha un altre grup de revistes, deu de moment, que només hi volen posar el sumaris: Quaderns de 

Vilaniu i bValls de Lletres, de l'Institut d'Estudis Vallencs; Terme, del Centre d'Estudis Històrics de 

Terrassa; Quaderns d'Estudi, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet; Materials del Baix Llobregat, del 

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat; La Rella, del Centre d'Estudis del Baix Vinalopó; 

Historia et Documenta, de l'Arxiu Històric Comarcal de Valls; l'Algudor, del Centre d'Estudis Locals 

de Silla; Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, del Centre d'Estudis de la Ribera 

d'Ebre i La Riuada, de l'Associació Cultural La Riuada.

Des de fa pocs mesos, el CBUC està treballant en el projecte anomenat RACO (Racó), al qual es pot 

accedir des de la pàgina principal del CBUC, i que té per finalitat el desenvolupament de forma 

cooperativa d'un portal des del qual es difonguin en forma oberta les revistes científiques, culturals i 

erudites catalanes, amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i la seva consulta.

Aquesta finalitat general comporta tres objectius específics: permetre l'edició electrònica de 

revistes; crear una interfície que permeti la seva consulta conjunta (es podrien localitzar articles d'un 

mateix autor o d'un mateix tema publicats a revistes diferents) i facilitar els instruments per a la seva 

preservació.

En aquests moments, ja podeu consultar a RACO les sis revistes que tenim penjades a text complet.

 Des d'aquí animem els centres a participar en aquest projecte i oferim la nostra 

col·laboració per tal de poder fer difusió de les seves revistes a través d'aquesta eina.
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Convenis amb la biblioteca pública
de Tarragona i la de Girona

El maig del 2004, l'Institut va signar un conveni amb la Biblioteca Pública de Tarragona 

per establir-hi línies de suport i de difusió per als centres d'estudis de la demarcació de 

Tarragona.

Després d'un any podem dir que el balanç és força positiu. Els centres reben tota una sèrie 

de serveis com:

Tramesa periòdica d'informació.
Cada quinze dies, la Biblioteca envia per correu electrònic informació sobre activitats dels 

centres, legislació i noticies d'interès a tots els centres que han sol·licitat el carnet d'usuari  i 

estan adherits al conveni.

Espai físic de difusió. 
La biblioteca ha destinat un espai a les publicacions dels centres d'estudis, a la sala de fons 

local del primer pis, així com un tauler amb  les seves activitats i notícies. A més, a l'entrada de 

la Biblioteca s'ha habilitat un expositor específic, on es poden trobar les seves novetats. També 

com a mitjà de difusió, a l'escala  de la Biblioteca es pot veure un pòster dissenyat per l'Institut i 

que té com a objectiu donar a conèixer als usuaris de la biblioteca el món dels centres d'estudis.

Suport bibliogràfic
Aquest servei es realitza a través del préstec institucional de llibres, revistes i altres 

materials. Es presten un màxim de vint-i-cinc llibres o altres materials del fons propis de la 

Biblioteca durant un mes, ampliable segons necessitats; es realitza la tramesa d'articles o parts 

de llibres (fins a 50 pàgines) i de sumaris de  monografies per fax o correu electrònic; a més a 

més, poden gaudir d'un nombre de fotocòpies anuals per centre sense cap cost.

Servei de consultes bibliogràfiques sobre la demarcació de 

Tarragona.
La Biblioteca es compromet a buscar llibres, referències i qualsevol dada bibliogràfica en 

relació amb la demarcació de Tarragona i  a donar resposta per correu electrònic o per telèfon a 

consultes de caire bibliogràfic, incloent-hi la recerca en altres biblioteques d'arreu del país.
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Presentació de publicacions dels centres d'estudis.
De dilluns a divendres i a partir de les vuit del vespre, la biblioteca ofereix també la 

possibilitat d'acollir als seus locals la presentació de publicacions dels centres d'estudis que hi 

estiguin interessats.

D'altra banda, el 22 de maig de 2004 la biblioteca va oferir una visita guiada a aquells 

centres que volien conèixer els seus fons. La visita va anar a càrrec de la Sra. Roser Lozano, 

directora de la BPT i de la Sra. Dolors Saumell, responsable del fons local de la BPT i 

presidenta del Centre d'Estudis del Gaià.

Les contraprestacions dels centres d'estudis són: la tramesa periòdica de com a mínim un 

exemplar de tots els materials que publiquen  i la informació puntual de les activitats i els 

calendaris previstos.

Actualment ja hi ha 31 centres d'estudis de la demarcació de Tarragona que gaudeixen 

d'aquest conveni de suport.

Després de comprovar els bons resultats d'aquest conveni ens vam posar en marxa per 

ampliar-lo en el territori i vam iniciar els contactes amb la Biblioteca Pública de Girona, per 

veure les possibilitats d'aplicar-lo  en aquella demarcació. 

El 13 d'abril va tenir lloc la signatura del conveni entre la Biblioteca Pública de Girona, el 

Patronat Francesc Eiximenis i l'Institut Ramon Muntaner i ja hi ha 13 centres de la demarcació 

de Girona que compten amb el carnet institucional de la Biblioteca.

En els propers mesos treballarem per ampliar el número de centres que participin en el 

projecte i per fer arribar les publicacions dels centres d'estudis a la Biblioteca perquè estiguin a 

l'abast de tothom.
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Balanç de la convocatòria d’ajuts a
activitats per a l’any 2005

L'Institut Ramon Muntaner va rebre dinou sol·licituds dins la III convocatòria 

d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, cursos i seminaris que 

tinguessin lloc al llarg del 2005.

D'aquestes, només n'hi va haver dues que no complien amb els requisits 

establerts a les bases i que, per tant, no van rebre l'ajut. Hi ha una activitat que, tot i 

que se li va concedir l'ajut, finalment ha hagut de ser anul·lada pels organitzadors, 

ja que no han rebut els ajuts institucionals que havien previst inicialment.

Aquests ajuts pretenen fomentar la col·laboració entre diferents centres d'estudis 

i entre centres d'estudis i altres institucions culturals i de recerca. També es valora 

positivament que aquestes activitats tinguin un abast supracomarcal, ja que es vol 

potenciar el contacte entre entitats de diferents territoris que treballin sobre un 

mateix tema.

Activitats subvencionades:

Conèixer Artur Bladé i Desumvila, organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i 

l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila.

Aquesta activitat va tenir lloc el dia 5 de març de 2005 a Benissanet. La jornada va 

començar amb una visita al cementiri de la població per realitzar una ofrena floral a la tomba 

de l'autor. 

Posteriorment, al Casal Municipal van tenir lloc un conjunt de xerrades vinculades a la 

figura de Bladé. La primera va anar a càrrec de Biel Pubill, que va tractar sobre el joc i el 

paisatge lúdic a l'obra de Bladé. Després, el periodista Xavier Garcia va oferir una xerrada 

amb el títol “Artur Bladé Vist per...”, on vam veure la figura de Bladé a través dels ulls 

d'aquest autor, que va tenir contacte amb ell i que és un gran coneixedor de la seva obra i, 

finalment, els responsables de l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila van tancar l'acte 

anunciant els projectes de present i futur de l'entitat, molts lligats a la figura de Bladé i a la 

celebració del centenari del seu naixement l'any 2007. 
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La llengua i la literatura a la Franja de Ponent. Jornades organitzades per l'Associació 

Cultural del Matarranya en col·laboració amb l'Institut d'Estudis del Baix Cinca, l'Associació 

d'Escriptors en Llengua Catalana, la Institució Cultural de la Franja, l'Associació cultural 

Amics i Amigues de l'Ebre i l'Associació Cultural Rels d'Aigua. 

L'activitat va tenir lloc els dies 1 i 2 d'abril de 2005 a Tortosa.

El dia 1 d'abril es van inaugurar les tres exposicions aportades per l'Associació Cultural del 

Matarranya: “Ataüllar el món del Molinar”, “Quan érem emigrants” i “Finestrons i 

finestretes”, les quals es van poder visitar durant tot el mes d'abril al Museu de l'Ebre.

El dissabte 2 d'abril, a l'Auditori Felip Pedrell es van realitzar les jornades sobre llengua i 

literatura a la Franja. La inauguració va anar a càrrec d'Adrià Chavarria i de Lluïsa Julià, de 

l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i d'Artur Quintana, president de la Iniciativa 

Cultural de la Franja.

A la jornada van participar: Ramon Sistac, professor de la Universitat de Lleida, que va fer 

una conferència amb el títol “La situació de la llengua catalana a la Franja”; posteriorment el 

Sr. Mario Sasot, professor de secundària a Saragossa, es va centrar en la literatura i els 

escriptors de la Franja; finalment el Sr. Josep Galan va realitzar la presentació de la Iniciativa 

Cultural de la Franja.

La jornada va finalitzar amb una taula rodona on es tractava la relació dels escriptors de la 

Franja amb els d'altres territoris de parla catalana. Hi van participar els escriptors Andreu 

Carranza, Andreu Subirats, Susanna Barquín, Juli Micolau i el també escriptor Hèctor Moret 

com a moderador.

Jornada Cultural al Priorat, organitzada pel 

Centre d'Estudis del Priorat i CERADAI.

Aquesta jornada cultural va tenir lloc el 9 

d'abril de 2005 al Casal de Gratallops. L'objectiu 

d'aquesta jornada era reunir a tots els agents 

culturals del Priorat i a l'administració per tal 

d'obrir línies de col·laboració que beneficiïn a les 

entitats i també a tota la població de la comarca.

Al llarg de la jornada es van produir diferents 

presentacions i taules rodones que van tenir com 

a resultat un compromís per part de 

l'administració local i de la demarcació d'oferir 

mitjans a les entitats perquè puguin continuar 

realitzant amb més recursos la seva tasca de 

dinamització cultural del territori.
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Simposi Paisatge i Acció Voluntària, organitzat per l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer i la 

Institució Cultural de la Franja de Ponent, amb la col·laboració de les universitats de Càller i de 

Sàsser i de la Universitat d'Estiu de la Natura.

Aquesta activitat va tenir lloc els dies 15 i 16 d'abril de 2005 a l'Alguer. Es van convidar a 

participar totes les entitats alguereses adherides o simpatitzants del programa UNITS de 

l'Associació Internacional de Voluntariat. 

Els temes que es van tractar al llarg de les jornades van ser: la defensa ambiental del 

territori, el paisatge urbà, el paisatge humà, els parcs eòlics, la gestió de l'aigua, viure a la 

muntanya, turisme i medi ambient i l'acció voluntària de la teoria a la pràctica.

Aquestes jornades van obrir vies de col·laboració importants entre els dos territoris.

Jocs florals de Torroja del Priorat, activitat que organitza el Centre Cultural i Recreatiu 

“la Unió” de Torroja, en col·laboració amb el Centre d'Estudis del Priorat. 

El 7 de maig de 2005 va tenir lloc a l'església de sant Miquel de Torroja la cloenda de la vint-i-

vuitena edició dels Jocs Florals. 

Després de la lectura de l'acta i del lliurament dels premis, es va celebrar una conferència sobre 

la recuperació de la documentació històrica de Catalunya a càrrec del Sr. Josep M. Sans Travé, 

director de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Posteriorment, l'acte es va tancar amb un concert.

I Jornada de Divulgació del Patrimoni Cultural dels Ports: l'Art Rupestre Gravat en 

Pedra, organitzada pel Centre d'Estudis dels Ports, l'Institut d'Art Rupestre, la Universitat 

d'Alacant,  Museus de Morella, NOVERINT (Turisme, Gestió del Patrimoni i arqueologia) i 

ESCLATS. Prehistòries didàctiques. 

Aquesta jornada va tenir lloc a Morella els dies 14 i 15 de maig de 2005. 

Els objectius d'aquesta jornada van ser donar a conèixer l'important 

conjunt de gravats als habitants de la comarca perquè el facin seu i així 

involucrar la societat per tal de determinar-ne tàctiques d'explotació 

social, cultural i econòmica. 

Les temàtiques abordades a les jornades van ser: una visió general de 

l'art rupestre gravat en pedra al País Valencià i la seva gestió; un taller 

d'arqueologia experimental centrat en l'ús d'eines de naturalesa lítica per a 

la realització de gravats; l'art rupestre gravat en pedra dels Ports i els seus 

problemes de conservació. Aquesta part teòrica es va complementar amb 

la visita a diferents conjunts de gravats rupestres.

Les jornades va ser tenir una elevada participació i es va prendre el 

compromís de publicar-ne les actes.
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III Jornades d’Estudis: “La Dona: Referent social i cultural dels Pirineus”, 

organitzades pel Centre d'Estudis Ribagorçans, la Universitat Autònoma de Barcelona 

(Departament d'Humanitats) i la Societat Andorrana de Ciències, amb la col·laboració del 

departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida, el departament de Geografia i 

Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museo de Juegos Tradicionales de 

la Ribagorza, l'Ajuntament de Campo i la comarca de la Ribagorça.

Aquestes jornades van tenir lloc a Campo els dies 1, 2 i 3 de juliol de 2005. Van ser un èxit 

de participació i de contingut temàtic.

La conferència inaugural va anar a càrrec del Sr. Víctor Juan Borroy (professor de 

didàctica i pedagogia de la Universitat de Saragossa), en la qual va destacar per damunt de tot 

el projecte de les mestres de la Segona República, aportant dades i arguments que mostraven 

la qualitat d'aquell ensenyament, enfront d'allò que es va voler imposar durants els quaranta 

anys posteriors.

La primera intervenció va ser la de la Sra. Irene Abad Buil, que va exposar el paper de les 

dones pirinenques durant el franquisme, quan algunes d'elles tenien familiars a la presó. En 

segon lloc, la Sra. Àngels Mach Buch va explicar un cas pirinenc, el de la Vall d'Andorra, en el 

qual la dona ha anat incrementant la seva presència i actuació. Posteriorment, l'aportació de 

l'especialista pirinenca Isaure Gratacos va permetre que els assistents entenguessin que els 

Pirineus són un món propi amb grans similituds, més que no pas diferències, entre el nord i el 

sud. Després, la Sra. Gemma Cànoves va realitzar una important aportació sobre les 

possibilitats de desenvolupament del Pirineu, situant a la dona com a eix motor principal. A 

més, el Sr. Oscar Jané va tractar el tema de l'exili pirinenc cap a França durant els segles XIX i 

XX a través d'una correspondència femenina. Per últim, la darrera conferència va anar a 

càrrec d'Àngela Labordeta, que va parlar de la relació que existeix entre la literatura i la dona, 

si bé va precisar que és millor emprar la idea de 

“dona i escriptura”, ja que el concepte de literatura 

és un concepte molt ampli.

Aquests jornades es van amenitzades amb una 

exposició de fotografies de la “Dona al món rural i 

pirinenc” i  amb quatre panells didàctics realitzats 

pel CERIB.

També es van realitzar dos tallers interactius: 

una proposta de cançons tradicionals exposades 

per l'antropòloga Josefina Roma i un taller de 

creació literària a càrrec d'Àngela Labordeta.

El resultat complet d'aquestes jornades es 

recollirà al número 3 de la revista RIPACURTIA, 

que apareixerà aquesta tardor. 
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Jornada: “Noves Visions de l'Art Contemporani”, organitzada pel Centre d'Estudis 

Històrics de Terrassa en col·laboració amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya. 

Aquesta activitat va tenir lloc el dia 5 de juliol de 2005 a l'Aula Magna del Centre Cultural 

Caixa de Terrassa. Va consistir en dues conferències, impartides respectivament pels 

professors titulars del departament d'Art de la UAB Miquel Molins i Teresa Camps. 

Jornades Culturals a Massalió. 15a Trobada Cultural del Matarranya, organitzades per 

l'Associació Cultural del Matarranya en col·laboració amb l'Institut d'Estudis del Baix Cinca. 

Aquestes jornades es realitzen anualment a una població de la Franja, cada any diferent. En 

aquesta ocasió, l'Associació Cultural del Matarranya ha inaugurat l'exposició que ha realitzat 

conjuntament amb la Iniciativa Cultural de la Franja sobre el català a l'Aragó. Aquesta 

exposició ha comptat també amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner i es va poder visitar 

una part durant el RECERCAT, a Esparreguera.

Cursos de català a vuit pobles de la Franja i Alcanyís, per tal de conscienciar de la 

importància d'escriure correctament la llengua que parlem i forçar la cooficialitat del 

català a la Franja, organitzats per l'Associació Cultural del Matarranya en col·laboració amb 

l'Institut d'Estudis del Baix Cinca. Aquests cursos, que tenen lloc durant tot l'any, es realitzen 

amb l'objectiu d'oferir un servei que l'administració aragonesa només dóna de manera parcial. 

Es tracta de cursos de català per a adults que es duen a terme anualment amb molt d'èxit de 

participació. 

Jornada d'Estudi: Història Oral i Món Rural, organitzada per l'Associació d'Història 

Rural de les Comarques Gironines i el Centre de Recerca d'Història Rural (Universitat de 

Girona). Tindrà lloc el divendres 30 de setembre de 2005 a la Sala de Graus de la Facultat de 

Lletres de la Universitat de Girona (plaça Ferrater Mora, 1) i té com a objectiu reunir a 

especialistes en aquest àmbit específic de la recerca per tal de discutir sobre fonts 

documentals i problemes metodològics de la història rural. 

Aquesta jornada pretén reflexionar sobre els problemes que planteja l'ús de les tècniques 

d'entrevista oral per a la història rural.

L'assistència és oberta a tots els estudiants universitaris, llicenciats, historiadors, 

professors d'institut i públic interessat en el tema.
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Organització d'activitats culturals a l'Alguer pel 8è Congrés Català d'Intel·ligència 

Artificial, activitats organitzades pel Centre de Recursos Maria Montessori-Punt de Suport 

de la UOC a l'Alguer i l' Institut d'Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona. 

L'octubre de 2005 es durà a terme el 8è Congrés Català d'Intel·ligència Artificial a l'Alguer 

i el Centre de Recursos Maria Montessori vol oferir als congressistes la possibilitat de 

conèixer el territori alguerès, la seva història i les seves vinculacions culturals amb la resta 

dels territoris de parla catalana. Per aquest motiu han programat una sèrie d'activitats: una 

conferència sobre la situació actual de la llengua catalana a l'Alguer, les seves perspectives de 

futur i la relació de la comunitat catalana de la Sardenya amb la resta dels Països Catalans; una 

conferència introductòria a la cultura nuràgica de Sardenya amb una visita al poblat nuràgic 

de la Palmavera i una visita guiada a la ciutat de l'Alguer.

Col·loqui de Tardor. Història i 

Memòria: El Franquisme i els seus 

Efectes als Països Catalans, organitzat 

pel Centre d'Estudis Comarcals de 

Banyoles en col·laboració amb la 

Universitat de Girona. Aquesta 

activitat es durà a terme els dies 11, 12 i 

13 de novembre de 2005 a Banyoles. 

Les jornades estan estructurades en 

quatre àmbits temàtics que giren entorn 

de les conseqüències polítiques, socials 

i culturals de la instauració del règim 

dictatorial als Països Catalans. 

L'objectiu d'aquests col·loquis és donar 

a conèixer algunes de les darreres 

recerques a l'entorn d'un passat molt 

recent, que s'inicia amb la guerra civil i 

que té efectes que perduren encara en la 

nostra memòria i en la nostra realitat 

social i cultural. 

Per a més informació:  

     cecbanyoles@ddgi.org
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Curs de Ceràmica Medieval, organitzat pel Centre d'Investigacions Arqueològiques 

d'Osona (CIAO). Aquest curs té com a objectiu apropar el món de l'arqueologia a la societat 

civil. Intentarà apropar els participants a la realitat econòmica i social de l'època estudiada a 

través de l'estudi de materials ceràmics.

El curs tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2005 a la seu del Museu Episcopal de Vic. 

L'horari del curs és de 10 a 20 hores.

Els interessats en participar poden posar-se en contacte amb el CIAO a l'adreça: 

ciao@correu.vilaweb.com. 

Participació d'entitats de preservació del patrimoni cultural, rural i etnogràfic a la IV 

Reunió de la Xarxa de Custòdia del Territori. 

Les entitats que van tenir la iniciativa d'implicar els centres d'estudis en aquesta reunió van 

ser el Centre d'Estudis del Bages, Can Quintana, Centre Cultural de la Mediterrània i la Xarxa 

de Custòdia del Territori. 

Aquesta IV Reunió es realitzarà del 17 al 20 de novembre de 2005 a Cassà de la Selva. Va 

adreçada a institucions, organitzacions i persones interessades en la custòdia del territori i té 

com a objectius: analitzar les oportunitats de treball en xarxa que pot utilitzar la custòdia del 

territori; aprofundir en les estratègies, les eines i els mecanismes de treball que poden reforçar 

les entitats de custòdia; donar a conèixer les oportunitats de la custòdia del territori per al 

patrimoni cultural i per al medi marí; donar compliment i continuïtat a les accions iniciades en 

la III Reunió; debatre les prioritats futures de la custòdia del territori al nostre país; compartir 

experiències, donant a conèixer les iniciatives de custòdia entre les entitats i les institucions 

participants i aconseguir que els assistents debatin sobre custòdia del territori amb un nivell 

de coneixement bàsic adequat.

10 Anys del Diccionari de la Llengua de l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2005), 

organitzat pel Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals dels Països 

Catalans (Lo CEL) , l' Associació Cultural Alambor, la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut 

de Ciències de l'Educació. 

Aquesta activitat tindrà lloc el dissabte 26 de novembre de 2005 a la Sala d'Actes dels 

Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre a Tortosa.

Al llarg de tota la jornada se succeiran una sèrie de ponències realitzades per membres de 

l'Institut d'Estudis Catalans i del Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques 

Centrals dels Països Catalans, professors de la Universitat Rovira i Virgili i de la Jaume I de 

Castelló.

Per a més informació: www.alcanar.com/entitats/cel
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En aquests moments està oberta la IV convocatòria d'ajuts 

per a l'organització de congressos, jornades, cursos i seminaris 

de l'Institut Ramon Muntaner per a activitats que tinguin lloc 

al llarg del 2006. 

El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 25 de 

novembre de 2005 .
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Balanç d’ajuts a projectes
d’investigació o de difusió cultural

En total són trenta-set els projectes que han rebut un ajut de l'Institut Ramon 

Muntaner des de la seva constitució el juliol de 2003. 

La quantitat, qualitat i diversitat temàtica dels projectes que es presenten a 

continuació evidencien la important tasca realitzada pels centres i instituts 

d'estudis per a la cultura i la recerca del conjunt dels territoris de parla catalana.

A continuació, presentem una descripció d'aquests projectes classificats per 

convocatòries. Hi ha alguns d'ells que ja han finalitzat, però la majoria estan encara 

en marxa. Si voleu més informació sobre aquests projectes podeu adreçar-vos a 

www.irmu.org.

Primera Convocatòria (inici Gener 2004)
Hi ha quatre projectes, dels subvencionats dins la primera convocatòria de l'Institut per a 

projectes d'investigació o de difusió cultural, que ja han finalitzat.

La Commemoració del 150è. Aniversari del Ferrocarril 

Barcelona-Molins de Rei, coordinat pel Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat en col·laboració amb 

l'Associació d'Amics del Ferrocarril (L'Hospitalet), el Club 

d'Amics del Ferrocarril de Cornellà i el Centre d'Estudis de 

l'Hospitalet de Llobregat. 

Aquest projecte es va realitzar en un any i va tenir tres 

vessants: una exposició, l'elaboració d'un llibre i una jornada 

festiva per commemorar el 150è. Aniversari del Ferrocarril.

L'exposició que porta per títol “Fent via. 150 anys del 

Ferrocarril de Barcelona a Molins de Rei” es va inaugurar el 

24 de setembre del 2004 a Sant Feliu de Llobregat. Es tracta 

d'una exposició itinerant que està recorrent un gran nombre 

de poblacions.  L'exposició compta amb materials didàctics 

perquè els escolars de les poblacions per on va passant puguin 

treballar els continguts de manera acurada i aprofundida.

L'autor del llibre El carril de Barcelona a Molins de Rei i 

Martorell és Carles Urkiola Casas, filòleg i historiador. 

L'obra relata des dels inicis del ferrocarril a la Península, amb 

el “carril” de Molins de Rei i posteriorment de Martorell, fins 

els nostres dies. És el primer llibre que se centra en aquesta 

línia de ferrocarril.
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El 21 de novembre de l'any passat, la ciutat de Molins de Rei va acollir l'acte central 

d'aquesta commemoració, amb la circulació del Tren del Centenari, acte de caire popular que 

es va fer coincidint amb la data d'arribada del primer tren a aquesta població, que aleshores 

era final de trajecte. Es va aprofitar l'aturada que el tren va fer a totes les estacions de la línia 

per descobrir les plaques commemoratives de l'efemèride. 

Ha estat un projecte amb una important repercussió a la comarca. 

El Llegat Bibliogràfic d'Eduard Toda a l'Alguer (1888), coordinat per  l'Arxiu de 

Tradicions de l'Alguer i l'Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Històric de l'Alguer.  

El mes de gener de 1888 el diplomàtic Eduard Toda és a Barcelona i comença una 

campanya de recollida de materials bibliogràfics que lliura al municipi alguerès l'abril de 

1888. Aquest fons serà conegut inicialment com a “Col·lecció o Biblioteca catalana” i són 

encara avui custodiats a la Biblioteca Municipal de l'Alguer amb el nom de “Fons Català”. 

L'any 1890 el Sr. Toda va realitzar una segona donació.

El projecte d'aquests dos centres tenia com a objectiu el seguiment i la descripció d'aquests 

fons per tal de donar una mica més de llum sobre l'evolució d'aquest llegat.

Per fer el seguiment de la formació de la “Biblioteca catalana” els ha estat de molt ajuda les 

dedicatòries dels llibres que han arribat fins avui dia. El treball recull el repertori d'obres i 

dóna notícia dels autògrafs. També fa referència als exemplars desapareguts des d'aleshores 

ençà. Es tracta d'un treball valuós que pot ser la base per a d'altres estudis i per aquest motiu es 

posaran els mitjans perquè pugui ser consultat amb facilitat.

Exposició itinerant: El Català a l'Aragó, projecte realitzat per l'Associació Cultural del 

Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja de Ponent. Aquesta exposició pretén ser un 

homenatge a la gent catalanoparlant de les comarques orientals d'Aragó a través del seu 

patrimoni més preuat: la llengua. El que es presenta és un recorregut pels diferents aspectes 

de la llengua en aquesta comunitat de parlants i, a més a més dels temes estrictament 

lingüístics també es mostren els paisatges, els pobles i la gent que comparteixen aquesta 

cultura.

L'exposició està formada pels següents àmbits:

Marc geogràfic

La història

La llengua

El marc legal

Es tracta d'una exposició itinerant que consta de diversos objectes i plafons. Està 

complementada amb un conjunt d'activitats per a infants i adults.

Ja es va poder veure una part de l'exposició al Recercat a Esparreguera, però la inauguració 

oficial de tota l'exposició va tenir lloc a Massalió.

Cultura popular: literatura oral

La cultura popular: tradicions i

patrimoni històric

Mitjans de comunicació

Coneixement i ús del català

L'ensenyament

La investigació lingüística

La literatura



Història Oral: una etnografia de la memòria a Valls, projecte de l'Institut d'Estudis 

Vallencs en col·laboració amb el Grup de Recerca Biogràfica de la Universitat Rovira i 

Virgili. 

L'objectiu principal d'aquesta recerca era recollir els testimonis vitals de persones grans de 

Valls per tal de reconstruir tant com fos possible una història quotidiana de Valls durant el 

segle XX. 

El resultat d'aquest projecte ha estat una publicació titulada: Aquí comptem per Festes de la 

Candela, que es pot aconseguir a través de l'Institut d'Estudis Vallencs.

L'obra s'estructura en set capítols que han estat anomenats memòries. El primer està 

dedicat a les memòries individuals i en ell s'ofereix un esbós de l'itinerari vital de cadascuna 

de les persones entrevistades; el segon es titula “La memòria dels homes i de les dones” i 

destaca les maneres que tenen de descriure i de viure la vida les persones segons el seu sexe; el 

tercer es titula “La memòria de la guerra” i descriu com aquest fet va marcar la seva vida i la 

manera com va afectar a cadascun d'ells; “La memòria de la política” és el quart capítol i 

recull des de les persones que es confessen apolítiques a aquelles que hi han dedicat la seva 

vida. En aquest capítol es fa una valoració de la vida política de la ciutat de Valls d'ahir i 

d'avui; “La memòria de l'escola” ens apropa a les aules de les escoles de Valls i a les 

diferències entre unes èpoques i altres; “La memòria del treball” és un capítol força important 

si tenim en compte que en la majoria de les històries és la clau de l'existència dels qui les 

expliquen; finalment, trobem “La memòria del lleure”, que ofereix un panorama dels 

moments de sociabilitat i de les estones d'esbargiment.

 

Encara hi ha quatre projectes de la primera convocatòria que s'estan realitzant:

Els Centres Terrissers desapareguts a les Terres de l'Ebre, en el qual participen el Centre 

de Documentació. Ecomuseu dels Ports, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, el Centre 

d'Estudis d'Ulldecona i  el  Centre d'Estudis Planers. Inicialment, el projecte es coordinava 

des del  Museu de la Ceràmica Popular de l'Ametlla de Mar, però en aquests moments el 

responsable és el Centre d'Estudis Planers.

Es tracta d'un projecte de tres anys que té com a objectiu la recuperació de tota la 

informació possible relacionada amb els centres terrissers desapareguts a les Terres de l'Ebre, 

d'aquells que ja no es troben en actiu, però sobre el quals coneixem la seva existència en 

èpoques anteriors.

 L'objectiu d'aquest treball de recerca és omplir un buit de coneixement que la bibliografi

a existent no proporciona, a partir de la informació que pot posar a l'abast una campanya de 

recollida d'informació oral, gràfica i escrita. Això permetrà definir amb més claredat el mapa 

terrisser de les Terres de l'Ebre d'almenys els darrers cent anys, catalogar correctament part 
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del fons del Museu de la Ceràmica i d'altres de la zona, així com confeccionar una base de 

dades i un resum  que pugui ser emprat per altres investigadors en futures recerques 

etnològiques, etnoarqueològiques, etc.

En aquests moments, cadascun dels centres participants està recopilant informació sobre 

el seu àmbit territorial i l'està incorporant a unes fitxes que permetran confeccionar una 

important base de dades sobre el tema. Per altra banda, també s'està realitzant treball d'arxiu i 

entrevistes amb persones que havien treballat com a terrissers o que coneixen l'ofici.

El Patrimoni dels molins d'oli amb premsa de biga de la comarca de la Terra Alta, 

realitzat pel Centre d'Estudis de la Terra Alta i Patronat Pro Batea. Inicialment es tractava d'un 

projecte d'un any, però un cop iniciada la recerca s'ha observat que el nombre de molins 

documentats era major del que s'havia previst i que era necessari ampliar el treball d'arxiu. Per 

aquest motiu, la durada del projecte s'ha ampliat a tres anys.

Es tracta d'un treball de caire històric-arqueològic que pretén elaborar un inventari 

exhaustiu de tots els molins d'oli preindustrials de la Terra Alta, els que s'anomenen de premsa 

de biga, i procedir a documentar cadascun dels diferents elements funcionals del molí que 

actualment siguin visibles i mesurables, fent referència al seu estat de conservació. Les dades 

recollides també permetran realitzar-ne una anàlisi comparativa. Paral·lelament s'està 

procedint a recopilar les dades històriques relacionades amb els molins inventariats.

El resultat serà un estudi exhaustiu d'aquests elements patrimonials que permetrà la 

proposta d'estratègies d'intervenció per a la seva protecció i conservació.

Recuperar la memòria del passat. La creació d'un arxiu gràfic de la Cervera 

contemporània, realitzat pel Centre Municipal de Cultura de Cervera en col·laboració amb 

l'Associació Segarra Actualitat, l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera i la Fundació Jordi 

Cases i Llebot. Es tracta d'un projecte de tres anys.

L'objectiu principal d'aquest treball és la creació d'un fons gràfic, format sobretot per 

fotografies sobre la Cervera que va des de finals del segle XIX fins el 1975. El que es pretén es 

preservar una part substancial  d'un patrimoni fotogràfic en vies de degradació i desaparició i 

reconstruir la història d'aquest període històric servint-se dels testimonis fotogràfics. 

Projecte de bibliografia de les Comarques Valencianes, presentat per la Federació 

d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià (FIECOV). Es tracta d'un projecte de tres 

anys realitzat per la Federació d'Instituts d'estudis Comarcals del País Valencià en 

col·laboració amb la Universitat de València. L'objectiu és crear un llistat de totes les 

publicacions locals i comarcals del País Valencià. Cada entrada anirà acompanyada d'un petit 

resum, una identificació temàtica, una cronològica i una valoració aproximada. El que es 

pretén es crear una base de dades que posteriorment pugui ser consultada per tothom.
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Segona Convocatòria (octubre 2004)
En aquesta segona convocatòria es va introduir una novetat respecte a l'anterior. Els centres tenien 

la possibilitat de presentar projectes de temàtica lliure però també es van obrir dos àmbits temàtics amb 

l'objectiu de donar suport als estudis sobre patrimoni vinculat a l'aigua i sobre literatura, territori i 

paisatge.

Projectes dins els àmbits temàtics:

Patrimoni vinculat a l'aigua

El Baix Llobregat: història i actualitat ambiental d'un riu, projecte del Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat. Aquest treball és el resultat de la sisena convocatòria de 

recerca col·lectiva que, sota el lema “Coneguem la nostra comarca”, endegà el Centre 

d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat l'any 1974.

La recerca es va plantejar amb l'objectiu de fer una anàlisi de la situació del riu Llobregat i de 

les poblacions properes a partir d'un doble vessant: ambiental i històric. Es va fer una crida per tal 

de donar-hi entrada a totes les persones relacionades amb l'entitat o amb la comarca interessades 

amb el tema, però a diferència de les edicions anteriors, per a aquesta recerca es van fer encàrrecs 

concrets a especialistes i persones amb experiència en el cap de l'ecologia i de la història. La 

recerca ha estat dirigida pels professors Narcís Prat i Enric Tello.

El resultat d'aquest projecte ha estat una publicació que s'estructura en les següents parts:

El riu i els aqüífers: hidrologia i ecologia

Els usos socials de l'aigua

Els conflictes recents i perspectives de futur

Aquest projecte ja ha finalitzat i aquells que estiguin 

interessats en conèixer i adquirir aquesta obra poden posar-

se en contacte amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat.

Els torrents de Valls, realitzat per l'Institut d'Estudis Vallencs. Es tracta d'un projecte d'un 

any que té com a finalitat l'elaboració d'un treball monogràfic inèdit sobre l'aigua al terme de 

Valls que contemplarà aspectes geològics, biològics, geogràfics i socioculturals. 

La recerca es realitzarà concretament sobre tres torrents: el del Catllar, el de la Xamora i el 

de Sant Pau. Aquests convergeixen després de vorejar la ciutat en el seu angle sud-oest 

formant l'anomenat torrent del Puig.

L'objectiu principal de l'estudi és difondre des d'un punt de vista interdisciplinari 

(geològic, biològic i social), la realitat dels torrents de Valls i de la seva xarxa de recs, així com 

el seu aprofitament públic i privat i la repercussió social que al llarg de la història ha tingut per 

a la ciutat de Valls el control i l'aprofitament d'aquests elements.

1. 

2. 

3. 
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Aigua i poblament: l'aprofitament hidràulic del riu de la Sénia en època medieval i 

moderna, Centre d'Estudis Seniencs i Centre d'Estudis d'Ulldecona.Es tracta d'un projecte 

d'un any que té com a objectiu realitzar un estudi de la distribució del poblament, de la xarxa 

de captació i de distribució d'aigua, de l'evolució dels enginys hidràulics, de l'ús de l'aigua i de 

la modificació de l'espai físic, així com de la relació entre cadascun d'aquests factors. Es 

proposarà l'elaboració dels models explicatius del sistema hidràulic i la seva connexió amb 

els nuclis de poblament i de la interrelació home-aigua a partir de la documentació.

Aquest treball pot servir de base per a investigacions i aplicacions futures relacionades 

amb l'aprofitament racional de l'aigua.

Literatura, territori i paisatge

El llibre del Gaià, del Centre d'Estudis del Gaià. 

Es tracta d'un projecte d'un any que té com a objectiu la creació d'un text sobre tot el 

territori que s'emmarca en la conca hidrogràfica del riu Gaià, recollint fragmentàriament 

textos publicats anteriorment, des de perspectives distintes, però valorant per damunt de tot 

els aspectes literaris i descriptius. L'objectiu és conjuminar la recopilació amb la nova 

creació, per tal de crear un text amb valors descriptius i literaris.

El discurs narratiu anirà geogràficament de nord a sud, de municipi en municipi, 

comptant, però, fer capítols globals, tant introductoris com de recapitulació, com així mateix 

alguns de temàtics.

El paisatge en l'obra literària i plàstica d'Apel·les Mestres (1874-1889), Arxiu de 

Tradicions de l'Alguer i Grup de Recerca de Cervelló. 

L'objectiu d'aquest projecte d'un any és l'aprofundiment en els materials plàstics inèdits de 

l'Apel·les Mestres, tot posant-los en relació amb el lloc que ocupa el paisatge, de vegades com 

a rerefons, de vegades com protagonista, en la seva obra literària.

El que es pretén és editar un opuscle on es reculli aquest estudi i alguns dels dibuixos, 

inèdits o no reeditats, entre els quals els que el relacionen amb Cervelló i amb un viatge de 

l'any 1876 per terres d'Espanya.

Temàtica lliure

Els fons de manuscrits musicals del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró, del 

Museu-Arxiu de Mataró - Centre d'Estudis Locals de Mataró en col·laboració amb l'àrea de 

Música del departament d'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Aquest projecte de dos anys té com a objectiu  prioritari la recuperació, promoció i difusió 
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de la riquesa que conté aquest fons musical, el qual conserva en els seus llegats composicions 

dels antics mestres de capella de Santa Maria de Mataró dels s. XVII i XIX

La investigació consisteix en catalogar i informatitzar les dades d'aquest important fons de 

manuscrits musicals per tal d'editar-ne el catàleg, i a la vegada incorporar-lo a una xarxa 

telemàtica que permetrà l'accés a una base de dades relacional de diferents fons musicals de 

Catalunya.

Serà una gran aportació, ja que des de principis del segle XX no s'ha realitzat cap altre 

catàleg d'aquest tipus a Catalunya, quan queden encara molts fons inèdits.

Projecte de creació d'un centre d'interpretació del ferrocarril, escola taller i tren turístic 

a Móra la Nova, de l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari-Industrial de 

Móra la Nova i amb el suport del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Es tracta d'un projecte de dos anys que es divideix en tres parts:

- La creació d'un tren turístic que rememori l'antiga activitat de la línia que passava per 

Móra la Nova

- La creació d'un centre d'interpretació del Ferrocarril i la seva Indústria, ja que Móra la  

Nova disposa d'un fons important de material i documentació.

- La creació d'una escola taller ocupacional que ajudarà en la construcció del centre 

d'interpretació.

Aquest projecte pot resultar un element de dinamització cultural i econòmica molt 

important per a la població.

Catàleg bibliogràfic Artur Bladé i Desumvila, projecte realitzat per l'Associació Cultural 

Artur Bladé i Desumvila i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

L'objectiu d'aquest treball és la confecció d'un catàleg bibliogràfic que reti compte de 

l'extensió i la dimensió de la memòria literària segons Bladé. Es tracta d'una investigació en 

profunditat que no s'havia plantejat fins ara, ja que només se n'han fet estudis parcials.

Aquest catàleg pot servir de base per afrontar el repte de l'edició de les obres completes d'aquest 

autor, projecte que per altra banda ja ha estat posat en marxa, i per a la realització d'estudis sobre la 

seva obra. Les activitats que contempla la construcció del catàleg són la recerca, la classificació i la 

descripció dels materials. Cadascun d'aquests apartats representa en ell mateix un objectiu a assolir.

II Fira del Llibre i de l'Autor Ebrencs, organitzada pel Centre d'Estudis de la Ribera 

d'Ebre, l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Llanterna Teatre Municipal, la Biblioteca Comarcal 

de Móra d'Ebre i l'Associació Artur Bladé i Desumvila. 

La fira va tenir lloc els dies 10 i 11 de juny de 2005 a Móra d'Ebre. En aquesta segona edició, 

podem dir que aquesta activitat ja s'ha convertit en la jornada de referència anual de foment dels 
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llibres i dels autors de temàtica ebrenca, entenent ebrenc en un sentit ampli, ja que l'àmbit 

territorial que implica és: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià i les comarques que hi 

estan relacionades culturalment i geogràficament: Priorat, Matarranya, Baix Cinca, Ports i 

Maestrat. De nou, hi van participar autors, editors, llibreters, distribuïdors, entitats culturals, 

centres d'estudis, lectors i públic en general.

Aquest any la fira es va obrir amb la inauguració d'una exposició itinerant a la Biblioteca 

Comarcal de Móra d'Ebre dedicada a nou poetes ebrencs i amb la lliçó inaugural del poeta Gerard 

Vergés, que va fer un repàs de la literatura ebrenca des de les darreres dècades fins a l'actualitat.

El dissabte va tenir lloc la fira amb la presència d'una vintena d'estands de llibreries, 

centres d'estudis i editorials, amb presentacions i signatures de llibres i amb diferents actes 

lúdico-literaris per a públics de diferents edats. També es va realitzar una jornada professional 

dedicada a diferents aspectes de la producció ebrenca i durant la qual es van dur a terme dues 

taules rodones: Les publicacions dels Centres d'Estudis i la seva difusió, en què hi van 

participar: l'Associació Cultural la Riuada, l'Associació Cultural del Matarranya, el Centre 

d'Estudis d'Ulldecona i el Centre d'Estudis Planers de Santa Bàrbara. Aquesta taula va ser 

moderada per  l'Institut Ramon Muntaner. La segona taula rodona tenia com a títol: L'edició 

dels llibres ebrencs: present i futur. Hi van participar Cossetània Edicions, Editorial 

Montflorit, Onada Edicions i Editorial Planeta, entre d'altres. La taula va ser moderada per 

Joan-Elies Adell, professor de la Universitat Rovira i Virgili, que d'aquesta manera col·labora  

en l'organització de la fira.

Creació d'una base de dades de morts a causa de la Guerra Civil en les comarques del 

Baix Ebre i el Montsià, realitzada pel Centre d'Estudis d'Investigació Històrica del Baix 

Maestrat i el Montsià en col·laboració amb alguns ajuntaments d'aquestes comarques, com el 

de Tortosa. 

L'objectiu d'aquest estudi és col·laborar amb el projecte de l'Associació per a la 

Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya que està organitzant una base de dades on 

qualsevol persona podrà anotar les dades d'un familiar o d'un amic desaparegut durant la 

Guerra Civil per tal de trobar la seva localització. El treball consisteix en la creació d'una base 

de dades d'informació dels cementiris de diferents localitats. Aquestes dades es podran creuar 

posteriorment amb les de l'Associació.

Evolució històrica de Sant Bartomeu del Grau des dels seus inicis fins a l'actualitat. 

Projecte d'intervenció arqueològica, consolidació, restauració i musealització a l'església 

vella de Sant Bartomeu, projecte dut a terme pel Centre d'Investigacions Arqueològiques 

d'Osona i l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. 

Aquest treball té com a principals objectius: per una banda, des del vessant científic, 

obtenir el màxim de dades possibles que permetin aclarir l'evolució històrica del poble de 
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Sant Bartomeu de Grau i de la comarca d'Osona entre la tardo-antiguitat i la revolució 

industrial. Per altra banda, també es pretén la musealització i l'adequació de l'entorn per tal 

d'evitar la progressiva degradació de les construccions i perquè els habitants del poble puguin 

gaudir d'aquest interessant equipament cultural. 

Aquest projecte pot ser un element que contribueixi al desenvolupament local.

 

Tercerca Convocatòria  (juny 2005)
En aquesta convocatòria es volien potenciar especialment aquells projectes que tinguessin com a 

resultat una exposició o la catalogació d'un fons documental o patrimonial vinculat a un centre 

d'estudis.

Catalogació dels fons de teatre del Museu-Arxiu  de Santa Maria de Mataró. Creació 

d'una base de dades on-line. Es tracta d'un projecte de tres anys i hi participen tres entitats: el 

Museu-Arxiu de Santa Maria  Centre d'Estudis Locals de Mataró, l'Aula Màrius Torres del 

departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida i la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

L'objectiu principal d'aquest estudi és procedir a la catalogació d'aquest fons teatral i a la 

seva informatització, a fi de crear una base de dades que sigui accessible, via internet, a tots 

els investigadors de la història del teatre. Es tracta d'un fons d'entre finals del s. XIX i primer 

terç del XX i fan un total aproximat de 3.000 títols, que ha anat creixent gràcies a noves i molt 

interessants donacions.

Fons patrimonial Camps de la Bosiga, es tracta d'un projecte d'un any realitzat pel Centre 

d'Estudis Pinedencs en col·laboració amb l'Ajuntament i l'Arxiu de Pineda de Mar.  

El que es pretén és la catalogació d'un fons documental que correspon a les dates 

cronològiques extremes de 1702 a 1940, més un document en suport pergamí de segle XVII, i 

que fa referència principalment al patrimoni familiar de la família Camps d'Horavinyà, 

municipi que va ser independent fins el segle XX i que després es va agregar a Tordera.

Es realitzarà un estudi de l'estat de la documentació, tant a nivell físic com a nivell 

estructural, per poder després treballar en la seva catalogació i possible restauració i 

consolidació. Un cop catalogada, s'adequarà la documentació per a la seva consulta.

Projecte per a l'elaboració d'una exposició virtual dels castells de la Conca de Barberà i 

el Gaià, realitzat pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, el Centre d'Estudis del Gaià i 

l'Associació d'Amics dels Castells de Barberà. 

Es tracta d'un projecte d'un any que té com a objectiu la implementació d'una exposició 
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virtual sobre castellologia medieval catalana basada en els exemples més característics de la 

Conca de Barberà i de la vall del Gaià, ja que compten amb un important patrimoni.

L'objectiu d'aquesta exposició virtual és incidir en la difusió d'aquest patrimoni i crear un 

element de suport didàctico-museogràfic que facilitarà la comprensió d'aquesta època.

Fase prèvia per a l'elaboració d'un projecte per a l'estudi, consolidació, adequació i 

difusió del castell de Besora i l'església de Santa Maria, es tracta d'un projecte d'un any 

realitzat pel Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona, l'Ajuntament de Sta. Maria de 

Besora, l'Associació d'Amics del Bisaura i altres ajuntaments del Consorci de la Vall del Ges, 

Orís i Bisaura. 

La finalitat d'aquesta proposta es realitzar un projecte per tal d'intervenir en el procés de 

degradació d'aquest monument, que està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional per tal 

de convertir-lo en un museu a l'aire lliure. La intenció és consolidar el monument i per tal de 

fer-ho correctament ja s'ha posat en marxa una intervenció arqueològica. 

La seva recuperació pot suposar un important element de desenvolupament local.

Exposició: el territori catalanoparlant, realitzat per l'Associació Cultural del Matarranya 

i la Iniciativa Cultural de la Franja, aquest projecte expositiu ve a complementar l'exposició 

anteriorment presentada sobre el Català a l'Aragó.

El coneixement de les altres comarques catalanoparlants d'Aragó per part de cadascuna 

d'elles pot ajudar els propis parlants a tenir una consciència lingüística i a augmentar la seva 

autoestima pel que fa a la llengua per tal de, en definitiva, avançar cap a la disminució de la 

situació de diglòssia i cap a la promulgació d'un marc legal per a la pròpia llengua catalana a 

l'Aragó. 

Per aquest motiu s'ha considerat que era fonamental afegir aquest nou àmbit sobre el 

territori catalanoparlant de la primera exposició.

Coneguem els artistes penedesencs d'ahir i d'avui: Josep Cañas 1905/2001, projecte 

realitzat per l'Institut d'Estudis Penedesencs, l'Associació Amics d'en Josep Cañas i el Museu 

de Vilafranca del Penedès.

Aquest treball d'un any té com a objectiu realitzar una exposició itinerant que permeti a la 

població relacionar el nom de l'artista amb la seva obra, tot presentant una mostra gràfica amb 

imatges fotogràfiques, acompanyades d'unes notes biogràfiques. L'exposició anirà 

acompanyada d'un catàleg, conferències i materials didàctics que serviran per aprofundir en 

l'obra i la figura de Cañas.
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Projecte d'investigació dels retaules gòtics de la Vall de la Vansa, realitzat per 

l'Associació per a la Restauració i Conservació dels Retaules Gòtics de la Vansa i Fórnols, el 

Bisbat d'Urgell i l'Arxiu Capitular de l'Urgell. La vall de la Vansa és l'únic lloc de l'Alt Urgell 

on s'ha conservat un conjunt retaulístic d'aquestes característiques in situ.

Aquest projecte d'un any té com a objectiu realitzar un estudi científic d'aquests retaules 

paral·lel a l'execució de la seva restauració, que ja s'està realitzant. El que es pretén amb 

aquest treball és realitzar la caracterització dels retaules, situar el context socio-econòmic, 

cultural i ideològic de l'activitat de la seva construcció i explicar la seva història fins avui dia.

Aquest estudi serà la base per a una posterior publicació.

Privilegis apostòlics i privilegis reials a favor de Santes Creus entre els segles XII i XV, 

projecte realitzat per l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, la Universitat Autònoma de 

Barcelona, el Consell Comarcal de l'Alt Camp i l'Arxiu Històric Comarcal de Valls.

Les recerques més recents a propòsit de l'edat mitjana i del feudalisme europeu s'han 

encaminat vers l'estudi de les dinàmiques de conquesta protagonitzades per l'aristocràcia 

feudal sobre la perifèria, en totes les direccions. En un altre sentit, la historiografia posa 

èmfasi en l'extraordinari paper que va tenir l'Església Catòlica, com a institució de caire 

universal que era, en tot aquest procés, i sobretot des del moment que va ser capaç de 

vehicular i harmonitzar la funció de la noblesa guerrera (bellatores) projectant la seva 

agressivitat contra un enemic de la fe i exterior, com era l'Islam. Fou així com l'aristocràcia 

feudal esdevenia l'exèrcit de la cristiandat (militia Christi).

Aquest procés és d'una gran complexitat, i la seva explicació satisfactòria passa 

necessàriament per posar en relació diverses dinàmiques que graviten, en la seva major part, 

entorn de l'Església Catòlica. En tot aquest moviment, l'Església va haver de comptar amb la 

resposta de la noblesa. I el fet que la tendència s'encaminés en tots els àmbits a establir cada 

cop amb més nitidesa la jerarquia, aviat va definir-ne els dos vèrtexs: el papat i els reis.  Per tal 

de reblar i verificar la hipòtesi plantejada, els objectius se centren en estudiar-la a partir de la 

documentació emesa i rebuda pel monestir de Santes Creus entre els segles XI i XIV. Aquest 

projecte requereix d'un treball en equip de caire interdisciplinari i coordinat, format per 

especialistes en els diferents camps de la recerca proposada: arxivística, paleografia i 

diplomàtica, filologia clàssica i història medieval. Així, des de la correcta catalogació del 

fons, la transcripció dels instruments i el seu posterior estudi constitueixen un conjunt de 

tasques que es preveuen executar en el termini de dos anys.

Recuperació del fons documental històric de Maguemsa, projecte realitzat per 

l'Associació d'Estudis Torellonencs i el Grup VEMSA. GRUP INDUSTRIAL DE 

TORELLÓ amb el suport del Centre d'Estudis Socials d'Osona, del Centre d'Estudis de 

l'Hospitalet, de la Universitat de Vic i dels Amics dels Museu d'Osona. 
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L'objectiu d'aquest treball de dos anys és adequar, conservar i difondre el fons històric 

patrimonial del Grup Vemsa, grup que està especialitzat en el treball metal·lúrgic, de la 

vitrificació i de la transformació de plàstics. Aquesta documentació forma un interessant fons 

històric representatiu dels factors de desenvolupament econòmic del poble de Torelló i en 

general de la industrialització a Catalunya.

Els canals de l'Ebre, construcció i canvis, projecte de dos anys realitzat pel Taller Arxiu 

de les Terres de l'Ebre i la Fundació Universitària Dr. Manyà.

Aquest treball de recerca i difusió té com a objectiu localitzar, catalogar i estudiar la 

documentació històrica original i les publicacions bibliogràfiques que facin referència a la 

construcció dels canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre i als efectes que va tenir sobre el 

territori, així com donar-la a conèixer a través de l'organització d'una exposició itinerant. 

Forma part d'un projecte més general que té el títol de “Transformació d'un territori”, que 

també inclou l'organització d'un congrés i l'edició d'una publicació.

Estudi i informe sobre la publicació de l'obra completa d'Artur Bladé i Desumvila, 

projecte que ha estat iniciativa del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i l'Associació Cultural 

Artur Bladé i Desumvila i que compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Ribera 

d'Ebre, l'Ajuntament de Benissanet i els Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre 

i amb el suport i la supervisió del fill del mateix autor, Artur Bladé i Font.

L'objectiu és la realització del projecte editorial que servirà de base per a l'edició de les 

obres completes de l'Artur Bladé i Desumvila. Aquest projecte ha estat encarregat al Sr. 

Xavier Garcia, periodista i escriptor, gran coneixedor de l'obra de l'Artur Bladé.

Catalogació del Fons Bibliotecari i Documental del Centre d'Estudis de la Ribera 

d'Ebre, projecte del Centres d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

El seu objectiu és poder procedir a la classificació i/o catalogació dels diversos fons 

documentals i col·leccions existents. El CERE compta actualment amb un fons bibliogràfic 

de més de 2.000 volums i d'un gran nombre de revistes, tots de temàtica local, essent el seu 

abast geogràfic la totalitat dels Països Catalans. Tota aquesta bibliografia ha estat adquirida al 

llarg del temps a través de donacions, intercanvis amb altres entitats i institucions i compres. 

També compta amb fons bibliogràfics i hemerogràfics cedits pels associats, amb originals de 

treballs de recerca (inèdits) relacionats amb la Ribera d'Ebre i ha anat acumulant gran nombre 

de materials de caire arxivístic. 

Aquest treball permetrà conèixer les publicacions i la documentació existent i possibilitar 

uns serveis de consulta, préstec i referència en condicions. També es possibilitarà la consulta 

d'aquests fons a través d'internet
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Ecomuseu de Cervelló, es tracta d'un projecte d'un any realitzat pel Grup de Recerca de 

Cervelló en col·laboració amb l'Ajuntament de Cervelló.

L'objectiu d'aquest projecte és presentar una casa d'aquesta població tal i com era a 

principis del s. XX. El Grup de Recerca de Cervelló disposa d'objectes i eines de diferents 

oficis i activitats humanes de la vida quotidiana de Cervelló dels s. XIX i XX i l'Ajuntament 

els ha concedit la cessió de l'edifici on ha d'anar ubicat l'Ecomuseu. 

Volen crear un producte cultural únic i singular al territori a partir dels recursos 

patrimonials i humans existents, que formi part d'un projecte més global de la població, que 

impliqui el desenvolupament econòmic i social de Cervelló i que alhora recuperi i revalori .

Els moviments socials al Baix Llobregat, realitzat pel Centre d'Estudis Comarcals del 

Baix Llobregat i l'Arxiu Històric Comarcal de St. Feliu de Llobregat.

L'objectiu d'aquest projecte, que és una nova recerca col·lectiva del centre, és estudiar el 

desenvolupament dels moviments socials del Baix Llobregat des de l'Antic Règim fins als 

moviments contemporanis, com ara l'obrer, el feminista, l'ecologista, el veïnal, per la pau, 

entre d'altres. Tots aquests moviments socials s'han arrelat a la comarca del Baix Llobregat i 

han trobat en ella un espai de creixement i d'expressió pròpia, les conseqüències dels quals 

ultrapassen, en gran mesura, els interessos i les reivindicacions inicials. 

Els treballs s'organitzaran cronològicament, comprenent tots els grans moviments socials 

que han tingut lloc a la comarca del Baix Llobregat des de finals del s. XVII fins als nostres 

dies.

Exposició sobre les festes al Baix Llobregat, projecte d'un any realitzat pel Centre 

d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i l'Arxiu Històric Comarcal de St. Feliu de Llobregat.

El Baix Llobregat es manifesta en un conjunt de festes que expressen la seva personalitat 

polièdrica i multicultural. La festa és un element de cohesió social i mostra la comarca en un 

vessant que va més enllà dels aspectes econòmics o geogràfics i s'endinsa en la seva dimensió 

més humana.

Els objectius genèrics d'aquesta exposició itinerant són: mostrar i donar a conèixer les 

activitats festives de la comarca, reforçar el caràcter identitari de la societat que participa de la 

festa i reafirmar el sentit d'interculturalitat, la cohesió social i el seu caràcter viu. Per altra 

banda, també es pretén: proporcionar elements d'anàlisi de la festa, interpretar les diferents 

modalitats festives i proporcionar una visió global de la festa per després arribar a aspectes 

més concrets.
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Recuperació de la memòria històrica a Terrassa, 1939-1979, projecte d'un any realitzat 

pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa  i l'Ajuntament de Terrassa. 

Aquest estudi neix amb una clara voluntat pedagògica i de reconeixement: pedagògica, ja 

que dóna a conèixer a les generacions més joves les actuacions que van contribuir a la 

recuperació dels drets socials i democràtics que la dictadura franquista havia arrabassat a la 

societat terrassenca, catalana i espanyola; i de reconeixement, sent conscients dels sacrificis 

que van fer moltes persones que encara avui dia resten en l'anonimat.

El projecte marca dues línies de treball: la de la investigació i la de la divulgació.

Línia d'investigació: desenvolupada per un equip de tres historiadors, tindrà com a resultat 

l'edició d'un estudi -el desembre de 2006- sobre la lluita antifranquista durant el període 

1939-1979 i la realització, transcripció i catalogació de 2.530 revistes en format digital que 

seran cedides al fons de Fonts Orals de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa.

Línia de divulgació: un historiador-documentalista serà l'encarregat de dirigir la 

realització d'un audiovisual i d'una exposició per apropar la ciutadania a uns fets poc coneguts 

i reconeguts fins ara.

Catalogació de fons propis del Centre d'Estudis Ribagorçans  i fons d'arxius 

ribagorçans per la seva posada en xarxa, projecte de dos anys del Centre d'Estudis 

Ribagorçans amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benavarri.

Aquest treball té com a objectiu principal catalogar i facilitar l'accés a la documentació 

(bibliografia i arxius) de la Ribagorça, tant presencialment com en la distància a través de la 

xarxa d'internet. Donades les dificultats orogràfiques i la llunyania i la dispersió de les fonts 

ribagorçanes, el projecte hauria de servir per donar visibilitat i difusió cultural al material 

propi del C. E. Ribagorçans i al d'alguna vila ribagorçana.

III Fira del Llibre i de l'Autor Ebrencs, projecte del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 

l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Llanterna Teatre Municipal, la Biblioteca Comarcal de Móra 

d'Ebre i l'Associació Artur Bladé i Desumvila.

Tercera edició de la Fira del Llibre i l'Autor ebrenc que la consolidarà com el punt de 

trobada i debat anual entorn a la producció literària ebrenca i com una jornada festiva i de 

gaudi per a autors, editors, llibreters, integrants de centres d'estudis i públic en general.
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Presentacions, activitats i projectes
.en què ha participat o col labora

l’Institut Ramon Muntaner

Participació en la Fira de Móra la Nova 2004.

Del 21 al 24 d'octubre de 2004 l'Institut Ramon Muntaner va participar en la 173a. edició de 

la Fira de Móra la Nova.

L'Institut va disposar d'un estand on es van 

exposar pòsters que donaven a conèixer el món dels 

centres d'estudis, l'activitat de l'Institut i el seu portal 

a internet. A més, l'Institut va oferir a tots els centres 

la possibilitat de participar també a l'estand amb 

díptics i pòsters per tal de fer-ne difusió a la fira. Hi 

va haver un nombre important de centres que van 

enviar els seus materials i, durant els dies que va 

durar la fira, vam rebre nombroses visites de 

persones interessades en conèixer l'Institut i també 

els projectes i activitats dels centres que havien 

enviat els seus materials.

Paral·lelament a la fira, l'Ajuntament de Móra la 

Nova convoca uns premis de narrativa i l'Institut va 

voler donar suport a aquesta iniciativa amb un 

obsequi per a les persones guardonades.

Presentació de l'Institut Ramon Muntaner a l'Alguer 

El 27 de novembre de 2004, una delegació de l'Institut Ramon Muntaner i de la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana es va traslladar a l'Alguer per presentar 

els projectes i l'activitat de l'Institut, així com per 

conèixer de prop la realitat dels centres de recerca de 

l'Alguer i les seves necessitats.

A aquesta presentació hi van assistir membres de 

l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer, de l'Associació 

Cultural pel Museu “Tholos”, de l'Associació per a la 

Salvaguarda del Patrimoni Històric, del Centre de 

Recerca i Documentació Eduard Toda, del Centre de 

Recursos Maria Montessori, de l'Obra Cultural de 

l'Alguer i d'Òmnium Cultural de l'Alguer, entre 

d'altres. Es tracta d'entitats que, com les que actuen en 

altres territoris, es dediquen a temes molt diversos, 

com la literatura, el patrimoni, la història, l'educació i 

la llengua. Moltes d'aquestes entitats treballen per a la 
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defensa de l'alguerès i necessiten el suport d'entitats d'altres territoris de parla catalana per tal de 

tirar endavant els seus projectes.

Tots els centres algueresos participants es van mostrar molt interessats en la possibilitat de 

poder participar en aquests projectes i de poder entrar en contacte i col·laborar amb altres 

entitats de recerca de la resta dels territoris de parla catalana, algunes dels quals van assistir 

també a la presentació. Així doncs, en aquesta presentació també hi van participar membres 

d'alguns centres d'estudis de Catalunya, com ara l'Institut d'Estudis Penedesencs, el Centre 

d'Estudis del Gaià, el Centre d'Estudis Selvatans, l'Institut d'Estudis Gironins, i també de les 

Illes Balears, com l'Institut d'Estudis Baleàrics, tots ells membres de la Coordinadora de 

Centres d'Estudis de Parla Catalana, cosa que va permetre obrir línies de col·laboració que 

poden resultar molt enriquidores.

Organització de la I Jornada de Treball dels Centres d'Estudis de les 

Terres de l'Ebre, el Priorat i la Franja. 

El dissabte 12 de febrer d'aquest anys va tenir lloc al mas de la Coixa de Móra la Nova, seu 

de l'Institut Ramon Muntaner, la I Jornada de Treball dels Centres d'Estudis de les Terres de 

l'Ebre, el Priorat i la Franja.

En aquesta jornada hi van participar una vintena d'entitats: el Centre d'Estudis de la Ribera 

d'Ebre, l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila, l'Associació Cultural Lo Rafal, el 

Centre d'Estudis de la Terra Alta, el Centre de Documentació Ecomuseu dels Ports, el Centre 

Picasso d'Orta, el Centre d'Estudis Seniencs, el Centre d'Estudis del Priorat, el Centre d'Estudis 

d'Investigació Històrica Baix Maestrat/Montsià, el Centre d'Estudis Planers, l'Associació 

Cultural del Matarranya, l'Associació Cultural lo Llaüt, el Centre d'Estudis Lingüístics i 

Literaris de les Comarques Centrals dels Països Catalans, 

l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, No Jubilem la 

Memòria, el Centre d'Estudis d'Ulldecona, els Amics de 

Nonasp, la Fundació el Solà, el Centre d'Estudis de la 

Batalla de l'Ebre, l'Associació per a la Preservació del 

Patrimoni Ferroviari Industrial i l'Associació Cultural la 

Riuada.

L'obertura de la Jornada va anar a càrrec del Sr. Antoni 

Sabaté, director dels Serveis Territorials de Cultura de les 

Terres de l'Ebre i vicepresident primer del patronat de 

l'Institut Ramon Muntaner, qui va destacar la important 

tasca realitzada per l'Institut  des de la seva constitució i el 

fet que en aquests moments es troba en l'etapa de la seva 

consolidació.
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L’Institut va informar els centres dels seus projectes més immediats, entre els quals es 

trobava el RECERCAT, la I Jornada de Cultura i Recerca local dels territoris de Parla Catalana. 

L'Institut també va recordar altres projectes que estan en marxa i en els quals molts dels centres 

assistents ja hi estan participant.

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana també va presentar el seu proper 

congrés sobre territori, paisatge i societat, que es durà a terme l'octubre del 2005 a Maó i va 

comentar la seva voluntat de facilitar la participació en aquest congrés als investigadors dels 

centres d'estudis.

Per altra banda, les entitats participants també hi van exposar els seus projectes. En primer 

lloc, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre va comentar el plantejament de la 2a. Edició de la 

Fira del Llibre i de l'Autor Ebrencs. En segon lloc, l'Associació Cultural Artur Bladé i 

Desumvila va presentar la 2a. Jornada Conèixer Artur Bladé i Desumvila i va comentar que 

s'està treballant per tal d'editar les obres completes d'aquest autor riberenc. Posteriorment, el 

Centre d'Estudis Planers de Santa Bàrbara va explicar que estava començant a organitzar un 

congrés internacional sobre Ramon Cabrera i la seva època que tindrà lloc l'any 2006 a Tortosa 

i va demanar la col·laboració de les entitats assistents no només en el congrés sinó també en 

l'organització d'una sèrie d'activitats, rutes i itineraris vinculats a la figura de Cabrera que es 

podrien realitzar durant tot l'any. Després, l'Associació Cultural lo Llaüt va informar sobre la 

Jornada de Sant Antoni, una activitat que tindrà lloc el febrer del 2006 i que té com a objectiu 

debatre i treballar entorn a la celebració i la figura de Sant Antoni. Per últim, la resta de les 

entitats participants van informar sobre les activitats que estan duent a terme i sobre altres 

projectes en què estan treballant. L'Institut participa en molts dels projectes que es van 

presentar i es va comprometre a col·laborar-hi encara més.

Aquesta va ser una jornada molt interessant i profitosa on es van obrir línies de 

col·laboració que contribuiran a facilitar la tasca d'organització d'activitats i que permetran una 

major participació en els projectes programats. Es tracta d'una jornada que creiem que seria 

interessant repetir anualment.

Participació en la II Trobada d'Entitats de la Diòcesi de Tortosa 

El dissabte 12 de març es va celebrar la II Trobada d'Entitats del Territori de l'Antiga 

Diòcesi de Tortosa. L'acte va tenir lloc a la Biblioteca Municipal de Calaceit i va ser organitzat 

per l'Associació Cultural del Matarranya i l'Institut Ramon Muntaner amb la col·laboració de 

l'Ajuntament de Calaceit, representat en l'acte per la regidora de Cultura, la Sra. Paquita Martí, 

i el Consell Comarcal del Matarranya, representat per la la seva Consellera de Cultura, la Sra. 

Rosa Domènech. 

Una vintena d'entitats de les Terres de l'Ebre, el Priorat, la comarca del Matarranya i la zona 
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nord del País Valencià es van trobar a Calaceit amb l'objectiu de reprendre una activitat que es 

va iniciar l'any 2002 a Morella en el marc del Congrés de Cultura i Territori a les Comarques de 

l'Antiga Diòcesi de Tortosa.

Al llarg de la jornada es va presentar tota una sèrie de projectes  que fan evident el bon 

moment cultural que s'està vivint en aquest àmbit territorial.

La trobada es va iniciar amb la presentació i valoració del primer any de funcionament de 

l'Institut Ramon Muntaner, ja que en l'anterior trobada un dels temes més debatuts va ser la seva 

creació. El que es va destacar principalment va ser la seva important tasca de coordinació entre 

les entitats.

Posteriorment, es va anunciar la celebració del 2n. Congrés de Cultura i Territori a les 

Comarques de la Diòcesi de Tortosa l'any 2006.

A més, també es va presentar la segona edició de la Fira del Llibre i de l'Autor Ebrencs, 

destacant-ne els canvis i les millores que s'hi han realitzat, sobretot per afavorir-ne la seva 

difusió: la creació d'un portal a internet (llibresebrencs.org), d'un programa de televisió dedicat 

als llibres ebrencs i d'un premi adreçat als joves.

Un altre projecte que es va donar a conèixer va ser la commemoració del segon centenari del 

naixement de Ramon Cabrera l'any 2006. Amb motiu d'aquesta efemèride s'han programat 

diferents activitats: per una banda, el Congrés Internacional Ramon Cabrera i el Fenomen 

Carlista, que tindrà lloc a Tortosa entre el 26 i el 29 d'octubre de 2006 i que té com a principals 

objectius donar una altra mirada sobre el carlisme i contribuir a la interpretació de les seves 

claus històriques, polítiques i socials sobre el territori; i per l'altra, la celebració de l'Any 

Cabrera, que consistirà en tota una sèrie d'activitats coordinades que tindran lloc durant tot 

l'any a diferents punts del territori. 

Finalment, es va tractar també un tema molt important per a aquests territoris que 

configuren l'antiga diòcesi de Tortosa: la unitat de la 

llengua. Un espai que, en paraules del cap del 

departament de Filologia Catalana de la Universitat 

Rovira i Virgili, Miquel Àngel Pradilla, és un “territori 

de cruïlla amb polítiques diferents sobre una llengua 

comuna”. La seva exposició es va iniciar amb una 

contextualització de la situació actual de la llengua al 

País Valencià on, per una banda, s'ha fet una política 

cultural particularista, que ha desvinculat 

obsessivament el territori d'una adscripció a una entitat 

més àmplia en clau de comunitat lingüística, i per 

l'altra, s'ha potenciat un model de llengua aïllacionista 

que, amb el temps, podria abocar a la creació d'una 

llengua diferenciada. Tot plegat està al servei d'una 
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aposta on el valencià només té un valor simbòlic, mentre que el castellà monopolitza la 

funcionalitat instrumental de les comunicacions. De tota manera, Pradilla considera que en 

aquests moments ens trobem en una dinàmica positiva, ja que la llengua no està sent 

qüestionada, si més no provisionalment, pels governs dels diferents territoris. Miquel Àngel 

Pradilla creu que des de les entitats culturals s'ha de potenciar la unitat de la llengua i la creació 

d'una comunitat cultural a la qual s'ha d'arribar per consens, però sempre dins dels paràmetres 

científics.

Les seves aportacions van posar de manifest la preocupació de les entitats per l'ús social de 

la llengua, i és per aquest motiu que els centres participants van decidir redactar un document 

en favor de la unitat de la llengua i de la dignificació del seu ús social.

Durant el dinar conjunt de totes les entitats participants es va presentar el llibre Lledó, 

Arenys, Calaceit i Queretes, quatre pobles aragonesos al Bisbat de Tortosa, de Joan-Lluís 

Camps, editat per l'Associació Cultural del Matarranya amb la col·laboració de l'Ajuntament 

de Calaceit i el Consell Comarcal del Matarranya.

En definitiva, aquesta trobada va evidenciar, una vegada més, el gran dinamisme cultural 

d'aquestes comarques, que té com a base un important teixit associatiu cada vegada més 

coordinat i, per tant, amb més capacitat d'incidència sobre el conjunt del territori. 

Participació en la Trobada d'Entitats del Penedès organitzada per 

l'Institut d'Estudis Penedesencs

El dissabte 16 d'abril va tenir lloc a Vilafranca del Penedès la Trobada d'Entitats del 

Penedès, organitzada per l'Institut d'Estudis 

Penedesencs.

L'objectiu d'aquest jornada era reunir 

totes les entitats culturals que treballen en 

aquest àmbit territorial per intercanviar 

experiències i treballar en projectes comuns. 

L'Institut d'Estudis Penedesencs va 

creure molt interessant donar a conèixer 

l'activitat de l'Institut Ramon Muntaner a 

aquestes entitats per tal que també puguin 

beneficiar-se de les línies d'ajuts i dels 

diferents projectes que l'Institut té en marxa.

En aquesta trobada hi va participar un 

important nombre d'entitats, que van 

aprofitar per van establir contactes entre 
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elles per engegar projectes. Moltes d'aquestes entitats es van mostrar interessades en participar 

en el portal de l'Institut i també en el RECERCAT.

Presentació del portal a internet de l'Institut Ramon Muntaner al Museu 

d'Història de Catalunya 

El dimecres 27 d'abril d'aquest any es 

va dur a terme la presentació del portal 

d'internet www.irmu.org, el portal dels 

centres i instituts d'estudis dels territoris 

de parla catalana.

En l'acte hi van intervenir el Sr. Lluís-

Ferran Toledano, director del Centre 

d'Història Contemporània de Catalunya, 

qui va ser l'encarregat de conduir l'acte, en 

el qual es va parlar de la important 

aportació que suposa aquest portal no 

només per als centres d'estudis sinó per a 

la recerca en general. Després va 

intervenir el Sr. Ferran Bello, president del 

Patronat de l'Institut Ramon Muntaner, 

qui va definir aquest portal a internet com 

“una finestra que ens ha de permetre 

arribar a aquesta recerca, que és la base de 

la nostra història i, per tant, el que ens permet reconèixer-nos”. Posteriorment, va intervenir el 

Sr. Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, 

qui va parlar de la creació de l'Institut Ramon Muntaner i sobre el fet que, des dels inicis de 

l'Institut, aquest portal era un dels projectes principals, un portal que va definir com en contínua 

creació.

Finalment, va intervenir la directora de l'Institut Ramon Muntaner, M. Carme Jiménez, qui 

va explicar els orígens d'aquest projecte i va fer una descripció detallada de l'estructura i la 

importància d'aquest portal.

L'acte va acabar amb la intervenció del públic assistent que, molt interessat en aquesta nova 

eina, va formular preguntes sobre la informació que recull, la manera d'arribar a les dades i el 

seu funcionament intern.
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Exposició “Lluís Companys i la seva època” a Móra la Nova 

L'Institut Ramon Muntaner va portar a Móra la Nova l'exposició “Lluís Companys i la seva 

època”. D'aquesta manera, l'Institut va voler contribuir als actes de celebració del 175è. 

aniversari de la independència de la població on es troba ubicada la seva seu. L'exposició es va 

situar a la planta baixa de l'Ajuntament entre els dies 25 de maig i 5 de juny.

Aquesta exposició, realitzada per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, 

presenta bona part del conjunt de fotografies que es van recollir des dels centres i instituts 

d'estudis de les terres de parla catalana durant l'any  2002 amb motiu de la campanya de 

recollida i documentació de fotografies sobre Lluís Companys i la seva època (1890-1940). 

Aquest recull d'imatges es va completar amb algunes fotos procedents de diferents arxius. De 

tota manera, som conscients que no es pot reflectir tota la realitat d'aquest període: és només 

una pinzellada, prou significativa, això sí, de com es vivia a les terres de parla catalana durant 

l'època del president Companys.

Les fotografies que s'han recollit es troben ordenades en vuit àmbits: Lluís Companys, amb 

imatges d'un dels protagonistes principals de l'esdevenir polític nacional en la primera meitat 

del segle XX; Política, amb fotografies que intenten mostrar aquesta vida política que, en 

major o menor mesura, es va viure des de la quotidianitat popular; Treballs i Recursos, on es 

recullen els importants canvis en l'estructura productiva del país, quan el pes de l'agricultura va 

50.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R



deixar pas al de la indústria; Associacionisme, on queda constància de l'important entramat 

associatiu català; Ensenyament, que explica la necessitat de l'educació i els canvis qualitatius 

que s'hi van produir, especialment a l'escola primària; Cultura i Lleure, o com les 

transformacions socials i econòmiques repercutien en aquest camp, fent-lo arribar a la majoria 

de la població sense distincions socials; Festes, on el calendari religiós i el “cicle de la vida” 

determinen les pautes a seguir, i la Postguerra, que marca la fi d'un somni per a la majoria de la 

població. De fet, els àmbits han estat donats per la temàtica mateixa de les fotografies, que són 

el reflex popular d'una època que hem acotat d'acord amb la vida del mateix Lluís Companys 

(1882-1940).

La CCEPC  agraeix especialment l'esforç de tots els centres que hi van participar, ja que en 

la majoria dels casos no disposen d'un fons propi d'imatges i els seus treballs es van adreçar a la 

recerca en arxius i en fons particulars. Els esforços, doncs, de molts centres i de moltes persones 

veuen la llum amb aquesta exposició, que intenta reflectir amb imatges el que va ser la vida 

quotidiana del primer terç del segle XX. 

Aquesta exposició ha gaudit d'un ajut de la Comissió Institucional Lluís Companys del 

Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i ha comptat amb el suport de la 

Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Ramon 

Muntaner.

La inauguració va tenir lloc el dia 25 de maig a les vuit de la tarda. Hi van participar el 

regidor de cultura de l'Ajuntament de Móra la Nova, el Sr. Ferran Bladé i la directora de 

l'Institut Ramon Muntaner, M. Carme Jiménez, qui abans de la presentació de l'exposició va fer 

un balanç dels gairebé dos anys de funcionament de l'Institut Ramon Muntaner.

A l'acte hi va haver una important presència de representants municipals i també s'hi va 

convidar a totes les entitats de la població.

Finalment, es va procedir a visitar l'exposició.

Participació en el programa de Catalunya Radio “ Si més no” presentat 

per Rita Marzoa.

Com a conseqüència de la celebració del RECERCAT, la productora del programa “Si més 

no” de Catalunya Ràdio, programa que s'emet de dilluns a divendres de tres a quatre de la tarda, 

es va posar en contacte amb nosaltres ja que estaven interessats en dedicar un programa al món 

dels centres d'estudis.

L'Institut es va posar en marxa per buscar persones de diferents territoris que poguessin 

aportar la seva experiència per tal de donar una visió global d'aquesta realitat. Des de l'Institut 

es va creure interessant aprofitar aquest oferiment com una altra forma de difusió de l'activitat 

dels centres d'estudis.
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Finalment, el dia 31 de maig va tenir lloc aquest programa en el qual van participar: el Sr. 

Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i 

vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner, el Sr. Emili Casanova, de la Federació 

d'Instituts d'Estudis comarcals del País Valencià, el Sr. Jaume Mascaró, de l'Institut Menorquí 

d'Estudis, el Sr. Oscar Jané, del Centre d'Estudis Ribagorçans i la Sra. M. Carme Jiménez, 

directora de l'Institut Ramon Muntaner.

Al llarg del programa es van tractar diferents temes, com la creació i funcionament de 

l'Institut Ramon Muntaner, la situació en què es troben les diferents entitats representades en 

els àmbits territorials en què treballen i les problemàtiques comunes a tots els centres d'estudis.

Si esteu interessats en escoltar aquest programa, ho podeu fer a través de l'audioteca de 

Catalunya Ràdio o podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i us el facilitarem.

Participació en la X Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de 

les Terres de Girona. 

El passat 4 de juny de 2005 l'Institut Ramon Muntaner va participar en la X Trobada de 

Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona. Aquesta trobada que organitza 

anualment el Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona té com a objectiu obrir un 

espai anual de debat i reflexió entre responsables institucionals, directius de societats 

d'estudiosos, investigadors, gestors culturals, professionals, universitaris i persones 

interessades en el sector, que permet identificar aquells elements que configuren, estructuren, 

dificulten o fan possible la vida de les entitats de recerca local de la demarcació, per contribuir a 

millorar la seva missió científica i cultural.

La trobada va tenir lloc a Olot i l'amfitrió va ser el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i 

Comarca.

Dins el programa de la jornada destaquen la conferència “ Els papers de la memòria. L'arxiu 

general de la guerra civil espanyola” a càrrec del Dr. Borja de Riquer i Permanyer, catedràtic 

d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta xerrada va obrir 

un interessant debat entre els assistents, tant en relació al procediment que se seguirà abans del 

retorn dels arxius com en relació a altres fons patrimonials espoliats.

Posteriorment, es van dur a terme les presentacions de les beques de recerca que convoca el 

Patronat Francesc Eiximenis. La primera va anar a càrrec dels Srs. Javier Antón i Pelayo i 

Montserrat Jiménez i Sureda, amb un projecte sobre “Les tombes del Pla de la Catedral de 

Girona”. La segona  recerca presentada tenia per títol “Aportació al coneixement i a la gestió 

ambiental dels recursos geològics en medis pluvio-torrencials. Aplicació pràctica al tram mitjà 

del riu Ter (sector de la Cubeta de Celrà) i a la riera de Tossa de Mar”, a càrrec dels Srs. Xavier 

Almanza i Anglada i Christian Geis i Nielsen.
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Com en anteriors trobades, també es van realitzar diferents visites a la ciutat que acollia 

l'activitat; concretament es va fer un itinerari al nucli antic d'Olot i a la tarda es va realitzar una 

visita al Museu Comarcal de la Garrotxa.

Participació en la Taula Rodona: “Com comuniquem la ciència ?”

L'Institut va participar el 6 de juny de 2005 a Mollet del Vallès a la taula rodona: “Com 

comuniquem la ciència. Mitjans de comunicació i difusió de la recerca”, organitzada pel diari 

gratuït el Contrapunt, dins el marc dels actes de la celebració dels 200 números editats.

En aquesta taula rodona hi van participar: el Sr. Xavier Hernández, Director General de 

Recerca; la Sra. Mercè Piqueras, microbiòloga i vicepresidenta de l'Associació Catalana de la 

Comunicació científica; Xavier Font, director de l'Escola Universitària Politècnica del Medi 

Ambient i M. Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner.

El debat es va centrar principalment en la importància de la recerca, però també en la 

dificultat de difondre-la. Els participants van estar d'acord en el fet que, perquè la ciència arribi 

a tothom, no s'ha de vulgaritzar. També es va subratllar que, per intentar que aquesta arribi al 

públic en general a través dels mitjans de comunicació és important que hi hagi bons 

comunicadors, a ser possible que coneguin el tema sobre el qual s'està parlant.  El Sr. Xavier 

Font va ressaltar que les exigències de la carrera universitària fan difícil compatibilitzar la 

investigació amb la divulgació. Per altra banda, també es va evidenciar com, en canvi, des del 

camp dels centres d'estudis es fa un major esforç per posar la recerca local i comarcal a l'abast de 

tothom, ja que consideren la difusió com una de les seves principals prioritats. 

Hi ha tot una sèrie de projectes en què l'Institut Ramon Muntaner està col·laborant en 

aquests moments:

IV Col·loqui d’estudis Transpirinencs

La memòria de la muntanya. Recerca, conservació i difusió del patrimoni al Pirineu: 

polítiques, recursos i problemes.

Aquesta activitat tindrà lloc els dies 30 de setembre i 1-2 d'octubre de 2005 al Santuari de 

Núria al Ripollès. Està organitzada pel Patronat Francesc Eiximenis, el projecte Camins de la 

nostra identitat (INTERREG IIIA) i l'Institut Ramon Muntaner en col·laboració amb el Centre 

d'estudis comarcals del Ripollès, el Centre excursionista de Catalunya, el Centre d'estudis 

Ribagorçans i la Coordinadora de centres d'estudis de parla catalana. 

Aquest col·loqui està dedicat al coneixement i l'anàlisi de la problemàtica actual sobre la 

recerca, conservació, difusió i gestió del patrimoni natural als Pirineus. 



Els àmbits temàtics en que s'estructura són els següents:

Patrimoni cultural i natural

El desenvolupament pirinenc

Les estratègies presents i futures

Per a més informació: www.irmu.org

Vè Congrés de la CCEPC

Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana.

Aquest congrés tindrà lloc a Maó els dies 14, 15 i 16 d'octubre de 2005.

Està organitzat per la Coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, l'Institut 

Menorquí d'estudis i l'Institut Ramon Muntaner.

En l'actualitat el paisatge està assolint reconeixement com a objecte d'interès social, que es 

tradueix en iniciatives socials i polítiques que contribueixen a la seva millora i valoració com a 

patrimoni col·lectiu.

L'objectiu del congrés es obrir el ventall d'aproximacions vers els paisatge, tant en l'eix dels 

àmbits científics i tècnics d'estudi, com en l'eix de les pràctiques professionals dels 

congressistes, abastant la diversitat dels àmbits i de les escales existents.

El congrés s'adreça tant al col·lectiu de membres i col·laboradors dels centres i instituts 

d'estudis, o d'associacions afins, com a tota la comunitat científica i tècnica organitzada al 

voltant de les universitats, altres institucions acadèmiques i d'altres activitats professionals.

El congrés s'articula en quatre àmbits:

Paisatge rural: herència i transformació

Turisme, patrimoni i paisatge

Paisatge urbà: ciutats i pobles en transformació

Art, literatura i paisatge

Per a més informació: www.ccepc.org

II Edició de l'Espai Despuig

Taula rodona que engany girarà entorn al tema de la recerca i la difusió. La data  serà el 

dissabte 12 de novembre i el lloc està encara per determinar. El títol d'aquesta edició serà 

“Recerca i divulgació: el paper dels centres d'estudis i les universitats”.

Per a més informació: www.irmu.org.
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Coordinació de les activitats de l'Any Cabrera

El Centre d'estudis Planers de Santa Bàrbara està impulsant tota una sèrie d'activitats que 

tenen com a objectiu commemorar l'any 2006 el segon centenari del naixement de Ramon 

Cabrera. L'Institut Ramon Muntaner està col·laborant amb aquesta entitat amb l'objectiu de 

què tots aquells centres que vulguin oferir alguna activitat relacionada amb la figura de 

Cabrera per a l'any 2006 es posin en contacte amb nosaltres i se'ls facilitaran unes fitxes on 

poder fer-nos arribar les seves propostes. El que es pretén d'aquest manera es crear tot un 

programa d'activitats coordinades que impliqui a tot el territori ebrenc en aquesta celebració.

Les propostes poden ser enviades a merce@irmu.org 

Jornades d'estudis sobre la festa de Sant Antoni als Països Catalans

Organitzen: Carrutxa, Centre d'estudis de la Ribera d'Ebre, Institut Ramon Muntaner, Lo 

Llaüt i Museu del Montsià.

Aquestes jornades tindran lloc a Ascó entre els dies 17 i 19 de febrer de 2006 i ja es poden 

presentar comunicacions dins els diferents àmbits d'estudis des dels quals s'abordarà aquesta 

temàtica.

Per a més informació: www.irmu.org 

VIè Congrés Coordinadora

Republicans i republicanisme. En el 75è aniversari de la proclamació de la Segona 

República.

Aquest congrés que tindrà lloc el 6 i 7 d'abril de 2006 al Museu d'Història de Catalunya està 

coorganitzat per la Coordinadora de Centres d'estudis de parla catalana, el Centre d'Història 

Contemporània de Catalunya, el Museu d'Història de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner.

Per a més informació: www.ccepc.org. 





Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana
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