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 BALANÇ   DE   SITUACIÓ - ABREUJAT

                  EXERCICI    2017

                        A C T I U

Sra. Directora NOTES DE LA

M. Carme Jiménez Fernández                                26/04/2018 MEMÒRIA EXERCICI  2017 EXERCICI  2016

N.I.F.: G- 43725233

€. €.

ACTIU NO CORRENT 58.391,54 59.375,26

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 193,24 766,27

  Concesions administratives 0,00 0,00

  Aplicacions informàtiques 193,24 766,27

  Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 0,00 0,00

  Altres intangibles 0,00 0,00

  Acomptes 0,00 0,00

IMMOBILITZAT MATERIAL 58.198,30 58.608,99

  Terrenys i construccions 0,00 0,00

  Instal·lacions, mobiliari i utillatge 3.728,33 3.090,66

  Equips per a processosd'informació 1.489,31 2.470,88

  Altre immobilitzat material 52.980,66 53.047,45

  Immobilitzacions materials en curs i acomptes 0,00 0,00

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 0,00 0,00

  Altres actius financers 0,00 0,00

ACTIUS PER IMPOST DIFERIT 0,00 0,00

ACTIU CORRENT 265.299,73 234.793,97

EXISTÈNCIES 0,00 0,00

USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS I ALTRES 

COMPTES A COBRAR 113.542,82 66.951,96

  Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2.000,00 0,00

  Deutors, entitats del grup, associacies i altres parts vinculades 0,00 0,00

  Patrocinadors 0,00 0,00

  Altres deutors 111.542,82 34.741,46

  Personal 0,00 0,00

  Actius per impost corrent 0,00 0,00

  Altres crèdits amb Administracions Públiques 0,00 12,36

  Administracions públiques deutores per subvencions concedides 0,00 32.198,14

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 0,00 0,00

  Valors representatius de deute 0,00 0,00

  Altres actius financers 0,00 0,00

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 151.756,91 167.842,01

  Tresoreria 151,756,91 167.842,01

  Altres actius líquids equivalents 0,00

T  O  T  A  L        A  C  T  I  U       (A + B) 323.691,27 294.169,23
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 BALANÇ   DE   SITUACIÓ - ABREUJAT

                  EXERCICI    2017

         PATRIMONI  NET  I  PASSIU

Sra. Directora NOTES DE LA

M. Carme Jiménez Fernández                                      26/04/2018 MEMÒRIA EXERCICI  2017 EXERCICI  2016

N.I.F.: G- 43725233

€. €.

PATRIMONI NET 145.728,24 166,684,88

FONS PROPIS 91,779,67 103.198,05

FONS DOTACIONALS O FONS SOCIALS 36.704,77 36.704,77

  Fons socials 36.704,77 36.704,77

  Fons socials pendents de desemborsar 0,00

FONS ESPECIALS / RESERVES 7.041,96 14.082,27

EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS 52.411,01 51.825,55

  Romanent 52.411,01 51.825,55

  (Resultats negatius d’exercicis anteriors) 0,00

EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ EN ACTIVITATS ESTATUTARIES 0,00

EXCEDENT DE L'EXERCICI -4.378,07 585,46

APORTACIONS PER A COMPENSAR PÈRDUES 0,00

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I ALTRES 

AJUSTAMENTS 53.948,57 60.307,91

  Subvencions oficials de capital 53.948,57 60.307,91

  Donacions i llegats de capital 0,00 0,00

  Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00

  Ingressos fiscals a distribuir 0,00 0,00

PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

PROVISIONS A LLARG TERMINI 0,00 0,00

DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00

  Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00

  Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

  Altres creditors 0,00 0,00

PASSIU CORRENT 177.963,03 130.663,27

PROVISIONS A CURT TERMINI 0,00

DEUTES A CURT TERMINI 17.888,32 1.000,00

  Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00

  Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

  Altres deutes a curt termini 17.888,32 1.000,00

CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR 160.074,71 129.663,27

  Proveïdors 1.191,58 1.118,38

  Creditors varis 22.071,03 17.894,09

  Creditors per ajuts concedits 120.939,76 86.876,62

  Altres deutes amb les Administracions Públiques 15.872,34 23.774,18

  Acomptes usuaris 0,00 0,00

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00

 

T O T A L   P A T R I M O N I   N E T   I   P A S S I U    (A+B+C) 323.691,27 294.169,23
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     COMPTE DE RESULTATS  -  ABREUJAT

                     EXERCICI    2017

Sra. Directora NOTES DE LA

M. Carme Jiménez Fernández                                        26/04/2018 MEMÒRIA EXERCICI  2017 EXERCICI  2016

N.I.F.: G- 43725233

€. €.

(-Deure)  Haver (-Deure)  Haver

INGRESSOS PER LES ACTIVITATS 790.451,16 751.891,96

  Vendes i prestació de serveis 3.758,16 3.826,66

  Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00

  Ingressos per inscripcions, patrocinadors i col·laboracions 5.899,00 4.454,00

  Subvencions oficials a les activitats 771.846,96 743.611,30

  Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 0,00

  Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al 

resultat de l'exercici 0,00 0,00

Revocació d'ajuts concedits en anys anteriors 2.100,00 0,00

Reintegrament de subvencions rebudes 0,00 0,00

AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES -220.842,74 -203.732,99

  Ajuts concedits -217.865,89 -201.283,70

Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de 

l'organ de govern -2.976,85 -2.449,29

VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS 0,00 0,00

APROVISIONAMENTS -21.922,02 -22.250,32

  Consum de béns per activitats propies -21.922,02 -22.250,32

  Treballs realitzats per altres entitats 0,00 0,00

ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS 0,00 0,00

  Ingressos per arrendaments 0,00 0,00

  Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00

DESPESES DE PERSONAL -327.086,93 -348.985,39

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -222.166,32 -173.928,70

  Serveis exteriors -221.995,66 -173.823,70

a1) Investigació i desenvolupament 0,00 0,00

a2) Arrendaments i cànons -28.963,18 -26.368,96

a3) Reparacions i conservació -554,03 -851,83

a4) Serveis professionals independents -114.564,08 -66.830,76

a5) Trasports -2.600,86 -1.911,40

a6) Primes d'assegurances -2.147,01 -1.113,88

a7) Serveis bancaris -614,82 -621,76

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 0,00

a9) Subministraments -3.035,16 -3.127,08

a10) Altres serveis -69.516,52 -72.998,03

  Tributs -170,66 -105,00

  Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats 0,00 0,00

  Altres despeses de gestió corrent 0,00

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT -2.811,22 -2.509,66

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL RESULTAT 0,00 0,00

EXCÉS DE PROVISIONS 0,00 0,00

DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L'IMMOBILITZAT 0,00 0,00

  Deterioraments i pèrdues 0,00 0,00

  Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

ALTRES RESULTATS 6.847,04 0,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -4.378,07 484,90

INGRESSOS FINANCERES 0,00 100,56

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00

VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS 0,00 0,00

DIFERÈNCIES DE CANVI 0,00 0,00

DETERIORAMENT I RESULTAT PER VENDA D'INSTRUMENTS FINANCERS 0,00 0,00

  Deterioraments i pèrdues 0,00 0,00

  Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

RESULTAT FINANCER 0,00 100,56

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 585,46

IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 0,00 0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI -4.378,07 585,46
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Institut Ramon Muntaner 
Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana 
 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2017 

 

 

 

 

 

 

Sra. M. Carme Jiménez Fernández 

Directora                    26/04/2018 

  
 
 
 

A)Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici acabat el 31/12/2017 

 Notes a 
memòria 

 
2017 

 
2016 

 
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys. 

  
         -4.378,07 

 
585,46 

 
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 

I.             Per valoració instruments financers 
II.            Per cobertures de fluxos d’efectiu 

III.           Subvencions, donacions i llegats rebuts 
IV.          Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos 

V.            Efecte impositiu 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

24.322,30 

 
 
 
 

13.925,00 

 
B)  Total  ingressos  i  despeses  imputats  directament  en  el  patrimoni  net 
(I+II+III+IV+V) 

  
24.322,30 

 
13.925,00 

 
Transferències al compte de pèrdues i guanys 

VI.          Per valoració d’instruments financers 

VII.         Per cobertures de fluxos d’efectiu 
VIII.        Subvencions, donacions i llegats rebuts 
IX.          Efecte impositiu 

  
 
 
 

- 30.681’64 

 
 
 
 

- 34.088’16 

 
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VI+VII+VIII+IX) 

  
- 30.681’64 

 
- 34.088’16 

 
TOTAL D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

  
- 10.737,41 

 
-19.577’70 
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Institut Ramon Muntaner 
Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana 

 
 
 
 
 
 

Sra. M. Carme Jiménez Fernández 
Directora                                          26/04/2017 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET   -  EXERCICI   2017 

 
Fo

ns 

Soc

ials 

 
Excedents 

exercicis 

anteriors 

 
Excedents 

pendents de 

destinar a les 

finalitats 

estatutàries 

 
Excedent de 

l’exercici 

 
Reserves 

 
Subvencion

s, 

donacions i 

llegats 

rebuts 

 
 

Total 

 Total Pend

ents 

de 

dese

mbor

sar 

      

A.  Saldo a final 2015 36.704,77  55.589,93  - 3.764,38 5.919’59                  80.471,07 174.920,98 

I. Ajustaments per canvi de criteri 2015 i anteriors         
II. Ajustaments per  errors 2015i anteriors         
B. Saldo ajustat, inici de 2016 36.704,77  55.589,93  - 3.764,38 5.919’59                  80.471,07 174.920,98 

I. Excedent de l’exercici        585,46   585,46 

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el 
patrimoni net 

       
                -20.163,16 

 
- 12.000,48 

III. Operacions de patrimoni net         
1.- Augments de fons dotacionals 
2.- (-) Reduccions de fons dotacionals 

3. Conversió de passius financers 
4.- Altres operacions 

        

III. Altres variacions del patrimoni net   - 3.764,38  3.764,38 8.162,68  8.162,68 
C.  Saldo al final 2016 36.704,77  51.825,55  585,46             14.082,27                  60.307,91 163.505,96 

I. Ajustaments per canvi de criteri 2015         
II. Ajustaments errors  2015         
D.  Saldo ajustat inici 2017 36.704,77  51.825,55  585,46            14.082,27                 60.307,91 163.505,96 

I. Excedent de l’exercici     -4.378,07   -4.378,07 

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el 
patrimoni net 

       
-6.359,34 

 
       -6.359,34 

III. Operacions de patrimoni net         
1.- Augments de fons dotacionals 
2.- (-) Reduccions de fons dotacionals 

3. Conversió de passius financers 
4.- Altres operacions 

        

III.- Altres variacions del patrimoni net   585,46  -4.378,07              -7.040,31  -7.040,31 

E. Saldo final 2017 36.704,77  52.411,01  -4.378,07 7.041,96 53.948,57 
 

145.728,24 
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1. Activitat de la fundació: 
 

 
L’objectiu de la fundació és donar suport i difondre projectes d’investigació i de 

difusió cultural dels centres d’estudis dels territoris de parla catalana i fomentar 

el treball en xarxa entre els centres. Per a fer-ho dissenya projectes conjunts i 

convocada diferents línies d’ajuts i premis de recerca. 

Els ajuts específics atorgats durant l’exercici poden classificar-se en les 

següents categories: 

❑ Ajuts a publicacions 
❑ Ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural 
❑ Ajuts a congressos i jornades 
❑ Ajuts a l’assistència Recercat. 
❑ Premi Recercat. 
❑ Comissions Cíviques del Patrimoni 
❑ Ajut a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
❑ Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 
❑ Beca Joan Veny 
❑ Premi de Recerca Jove Ramon Muntaner 
❑ Beques de Recerca Francesc Eiximenis 

 
 

La quantificació de cada línia d’ajut es realitza en el punt 14 d’aquesta 
memòria. 
 
Aquests ajuts han estat establerts seguint les indicacions del patronat, en 
desenvolupament de l’objecte fundacional i perseguint l’interès general. 
Permanentment s’ha vetllat per la publicitat i justícia en l’atorgament dels ajuts 
d’acord amb les bases publicades. 
 
Per vetllar per la publicitat i concurrència s’edita el material publicitari de forma 
digital, es fa públic a través portal web de l’entitat, es fa arribar per correu 
electrònic, entre d’altres, a la totalitat dels centres d’estudis dels territoris de 
parla catalana; a totes les biblioteques, museus, universitats i arxius i als 
òrgans corresponents de la Generalitat de Catalunya. 
 

En són usuaris/beneficiaris directes tots els Centres d’estudis dels Territoris 
Parla Catalana i els investigadors i estudiosos, tant del camp universitari com 
de la societat civil vinculats a entitats culturals, centres d’estudis i entitats 
especialitzades. Cada ajut té unes bases específiques reguladores dels 
candidats que poden optar-hi.  
 
També es realitzen encàrrecs de projectes de recerca que són d’interès general 
a entitats que presenten una especialització contrastada en l’àmbit d’estudi o 
que són la referència en el territori d’estudi. 
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A més el conjunt de la societat pot utilitzar el portal d’internet desenvolupat per 
la fundació com a eina de coneixement i participar de les activitats que 
organitza en benefici dels centres d’estudi. 
 
L’annex d’aquesta memòria relaciona els projectes, import i beneficiaris dels 

ajuts atorgats per la fundació. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel: 
 
a) L’entitat declara  que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat. 
 
b) No s’han produït raons excepcionals per les quals no s’hagin aplicat les 

disposicions legals en matèria comptable. El balanç i el compte de pèrdues i 
guanys adjunts presenten la situació patrimonial financera i de resultats de 
la fundació a la cloenda de l’ exercici i són el resultat de l’aplicació de la 
normativa legal vigent en matèria comptable a les operacions dutes a terme 
per la fundació al llarg de l’ exercici, les quals es troben degudament 
enregistrades mitjançant comptabilitat mecanitzada. 

 
c) No procedeix afegir informació complementària. L’aplicació de les 

disposicions legals és suficient per presentar la imatge fidel. 
 
 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 
     No se n’han aplicat. 

 
3.    Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
 
a) No existeixen causes que comprometin el criteri de funcionament de 

l’entitat, ja que pot realitzar les correccions pressupostaries necessàries per 
mantenir la seva estructura. 

 
 
b) Els comptes anuals es formulen d’acord amb el principi d’entitat en 

funcionament i aquesta administració no preveu l’existència d’incerteses 
importants que alterin aquest principi. 

 
 
4. Comparació de la informació. 
 
La Fundació presenta els comptes anuals de l’exercici tancat el 31 de 
desembre de 2017 segons l’estructura del Pla General de Comptabilitat de les 
fundacions, DECRET 259/2008 de la Generalitat de Catalunya modificat pel 
DECRET 125/2010, i a efectes de poder establir comparació amb l’exercici 
anterior, es presenten xifres de l’exercici precedent amb els mateixos criteris 
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5. Agrupació de partides. 
 
Els diversos grups d’elements que figuren agrupats en cada epígraf del balanç i 
compte de pèrdues i guanys figuren detallats en altres apartats de la memòria. 

 
6. Elements recollits en diverses partides. 
 
No hi ha elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç. 
  
7. Canvis en criteris comptables. 
 
No s’han aplicat canvis de criteri en relació a l’exercici anterior. 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 
La gestió econòmica de l’any 2017 presenta un resultat negatiu de 4.378,07 
que s’incorporarà a romanents d’exercicis anteriors 
 
 

Bases de repartiment Import 

Resultat de l’exercici -4.378,07 

 Total base de repartiment = Total aplicació -4.378,07 

Aplicació a:  

Excedents pendents d’aplicació en activitats 

estatutàries/Romanents 
- 4.378,07 

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment  

 -4.378,07 

   

4. Normes de registre i valoració 
 
Els criteris de registre i valoració en relació a les partides següents són: 
 
1. Immobilitzat intangible. Els elements es valoren amb els mateixos criteris 

que l’immobilitzat material. Només es registren programes informàtics, 

estimant una vida útil de cinc anys. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural. No hi ha béns que formin part del 
patrimoni històric i cultural 

 
3. Immobilitzat material. Els béns es valoren a preu d’adquisició, incloses totes 

les despeses addicionals directament relacionades amb la seva posada en 
funcionament, tals com despeses de transport, assegurances, instal·lació, 
muntatge i altres similars. No hi figuren despeses financeres i les 
reparacions que no presenten una ampliació de la vida útil, així com també 
despeses periòdiques de manteniment, figuren incorporades directament al 
compte d’explotació. 
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L’amortització d’aquests actius comença quan estan preparats per a l’ús per al 
qual van ser adquirits. La dotació anual a l’amortització es calcula aplicant el 
mètode lineal i en funció de la vida útil estimada els diferents béns. Els 
percentatges aplicats, com a terme mitjà, son els següents 
 

Concepte % Anys 

Instal·lacions  12 a 15 6 a 8 

Mobiliari 10 10 

Fons bibliogràfic 5 20 

Equips informació 20 a 25 4 a 5 

 
En la data de tancament no existeixen indicis que aquests actius hagin sofert 
una pèrdua per deteriorament de valor. Tots els elements són susceptibles de 
generar fluxos d’efectiu i així recuperar el valor de cada unitat generadora. 
 
 
4. Inversions immobiliàries. La fundació no registra immobles propis amb la 

finalitat d’obtenir rendes o plusvàlues. 
 

5. Arrendaments. No es disposa de contractes d’arrendament financer o de 
naturalesa similar. 

 
 

6. Permutes. No s’han dut a terme operacions qualificades de permuta 
 

 
7. Instruments financers. 
 

Els Criteris utilitzats per a la qualificació i valoració de les diferents 
categories d’actius financers i passius financers són: 

 
Préstecs i partides a cobrar. Incloem crèdits per operacions pròpies de 
l’activitat de la fundació, també els actius financers que no sent 
instruments de patrimoni, no es negocien en un mercat actiu, com són 
els comptes de tresoreria i les imposicions a termini. El valor inicial és el 
de la transacció més els costos de l’operació i posteriorment els valorem 
pel seu cost amortitzat. No obstant això, les operacions no superiors a 
un any, valorades inicialment pel seu valor nominal, es continuen 
valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. Els dipòsits i 
fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als 
compromisos contractuals. 
No figuren altres categories d’instruments financers d’actiu. 
 
Dèbits i partides a pagar. Es registren passius originats en la compra de 
béns i serveis per operacions de tràfic de la Fundació. S’han registrat pel 
seu valor raonable que és el preu de transacció. 
No figuren altres categories de passius financers. 
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8. Cobertures comptables. La fundació no utilitza contractes de permutes 
financeres ni futurs sobre tipus d’interès. 
 

9.   Existències. La fundació no presenta béns d’aquesta naturalesa. 
 
10. Transaccions en moneda estrangera. No es realitzen transaccions amb 
moneda estrangera. 
 
11. Impostos sobre beneficis. La Fundació és una entitat exempta de l’impost 

sobre societats d’acord amb els articles 6 i 8 de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre. 

 
12. Ingressos i despeses. Les operacions d’ingressos i despeses originades per 

la fundació, es registren en funció del corrent real de béns i serveis amb 
independència del moment en què es produeix el corrent monetari o 
financer. 

 
13. Provisions i contingències 

L’entitat ha aplicat cobertures de valor raonable, per la percepció d’ajuts 
rebuts de l’entitat Fundació la Caixa, ja que la despesa es materialitza en 
dos exercicis.  

 
14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. No es disposa 

d’elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 
 
15. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal. Les 

despeses de personal inclouen tots els havers i obligacions d’ordre social 
obligatòries i voluntàries reportades en cada moment. No figuren 
compromisos de futur. 

 
16. Subvencions, donacions i llegats. Les subvencions i donacions no 

reintegrables es comptabilitzen com a ingressos i es reconeixen en el 
compte de pèrdues i guanys de forma correlacionada amb les despeses 
objecte de la subvenció. Les subvencions de capital- Fons bibliogràfic- 
corresponen a donacions de llibres i es reconeixeran en el compte de 
pèrdues i guanys en la mateixa proporció que es deteriora l’actiu de llibres 
ressenyat. 

 
17. Negocis conjunts. No existeixen negocis conjunts.  
 
18. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
 
La llei 21/2014 del 29 de desembre del protectorat de les fundacions i 
verificació de l’activitat de les associacions d’utilitat pública defineix i regula en 
el Títol IV capítol II articles 17, 18 i 19 les entitats vinculades.  
 
Atenent a aquest Títol IV, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana és entitat vinculada a l’Institut Ramon Muntaner. L’acta fundacional i 
els estatuts de la Fundació estableixen que del patronat està format per un 50% 
de representants nomenats pel Departament de Cultura i 50 % restant per 
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representants nomenats per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana. Les persones nomenades per la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana són membres de la seva junta de govern i per tant els 
membres dels respectius òrgans de govern coincideixen en més d’un 30% 
segons els criteris que estableix l’article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya. 
 
Per altra banda també es produeix transferència econòmica, regulada 
mitjançant conveni des de l’any 2003, per part de la Fundació a la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana per un valor superior al 
20% del total de despeses de l’exercici comptable anual de la Coordinadora.  
 
La  dotació es realitza d’acord amb les objectius fundacional de l’Institut de  
donar suport i difondre projectes d’investigació i de difusió cultural dels centres 
d’estudi dels territoris de parla catalana i de fomentar el treball en xarxa entre 
els centres. 
 
La dotació s’ha reflectit en les memòries anuals,  sense determinar la condició 
específica d’entitat vinculada. 
 
En l’exercici d’enguany s’adjunta en l’annex l’acta de l’Assemblea de la CCEPC 
celebrada el dia 17 de març de 2018 on hi ha el tancament comptable de la 
CCEP del 2017 i també el pressupost per a l’any 2018. 
 
5. Immobilitzat material 
 
1. Anàlisi i justificació del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç 

inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents:  
 

Compte 

 

 

Títol 

 

 
INICi        Deure 

 

 
 

Haver 

           SUMES 
ACUMULADES 

Deure            Haver 
Deure
 H
aver 

 

 
 

Deure 

 
 

Haver Saldo 
 

2140 
 

Utillatge 
 

                 124,42 
 

 
 

124,42
 

0,00 

 

124,42   
         
 

2150 
 

Altres instal·lacions 
 

              4.189,00 
 

 
 

4.189,00
 

0,00 

 

 4.189,00   

         
 

2160 
 

Mobiliari 
 

            23.800,43 
 

 
 

23.800,00
 

0,00 

 

23.800,43   

        
 

2170 
 

Equipaments processos dela 
informació 

 

            29.491,92 
 

 
 

29.491,92
 

0,00 

 

 29.491,92   

         
 

2190 
 

Altre immobilitzat material 
 

            54.120,26       
2.322,50 

 

 
 

55.947,76  
 

55.947,76   

         
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

      
 

2814 Amortització  acumulada 
d’utillatge 

               -124,42                         124,42                          
124,42           124,42  

2815 Amort. Acumulada altres inst. 
Instal·lacions 

            -1.886,78       875,21                        2761,99        2.761,99  

2816 Amort. Acumulat de mobilitari            -23.011,99         257,12                        23.269,11      23.269,11  

2817 Amort. acumulada 
equipaments processos 

          -27.021,04         981,57                        28.002,61      28.002,61  

2819 Amort. acumulada 
immobilitzat material 

            -1.072,81      124,29                         1.197,10        1.197,10  

            
 

Total Nivell    113.553,53       55.355,23             113.553,53 55.355,23 58.198,30 
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En l’epígraf “Altres immobilitzats Materials”, es registra un fons bibliogràfic, es 
tracta d’actius majoritàriament subvencionats i per tant només seran corregits 
amb contrapartida de la subvenció, tal i com es determina en la 21a norma de 
registre i valoració del Pla General Comptable. 
 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
L’entitat no disposa d’inversions immobiliàries. 
 
 
 
7. Béns del patrimoni cultural 

 
L’entitat no gestiona béns de patrimoni cultural. 
 
 
 
8. Immobilitzat intangible 
 
Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en 
aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i 
correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades: 

Compte 

 
 

Títol 

INICI 

 
Deure 

 

 
 
Haver 

 SUMES  ACUMULADES 

 
Deure             Haver 

 
 
 
Deure 

 
 
 

Haver Saldo 

2030 Propietat industrial 427,86           0,00  427,86                  0,00 427,86   
         
 

2060 
 

Aplicacions informàtiques 
 

4.605,50 
 

0,00 
 

4.605,50                 0,00 
4.605,50   

         
 

2803 
 

Amortització acumulada propietat 
 

  -427,86 
 

 
 

        427,86  
 

      427,86 
 

2806 Amortització aplicacions informàtiques -3.829,23  573,03          4.412,26     4.412,26  

Total Nivell  

      5.033,36        4.840,12   5.033,36     4.840,12 193,24 

 
 
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
 

9.1. Arrendaments financers:  
Import anual Renting de la Caixa equipament informàtic 523,83 € 
 

9.2. Arrendaments operatius: la fundació satisfà 9.926,14 € euros a l’any en 
concepte de cessió d’ús de la planta baixa de l’edifici “Mas de la Coixa”, 
propietat de l’Ajuntament  de Móra la Nova i que és la seu social de l’entitat. No 
es preveu cap canvi significatiu en els propers anys. 
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10. Instruments financers: informació relacionada amb el balanç: 
 

Actiu A curt termini  

Préstecs i partides a 
cobrar 

Exercici tancat a 
31/12/2017 

Exercici tancat a 
31/12/2016 

Deutors 113.542,82 66.951,96 

Tresoreria 151.756,91 167.842,01 

Total 265.299,73 234.793,97 

Passiu  A curt termini 

Dèbits i partides a pagar Exercici tancat a 
31/12/2017 

Exercici tancat a 
31/12/2016 

Creditors 162.090,69 106.889,09 

Entitats de crèdit   

   

 
Tota la informació correspon al curt termini 

No figuren altres categories d’instruments financers 

 
11.Existències 
No n’hi ha actius posseïts per ser venuts en el curs normal de l’activitat, totes 
les adquisicions que en el compte de pèrdues i guanys figuren en l’apartat 
d’aprovisionaments, són béns pel consum propi. 

 
12. Moneda estrangera 
Sense operativa. 
 
13.Fons propis 
Moviment durant l’exercici 

Descripció 
Fons propis 

 
Saldo inicial 
 
Obertura 

 
Disminucions 

 
Traspassos 

 
Saldo final 
 

     

Fons fundacional 36.704,77   36.704,77 

ROMANENT 
51.825,55  585,46 52.411,01 

Altres Reserves ** 14.082,27 - 7.040,311  7.041,96 

Resultats d’exercicis 
anteriors  

 
  0,00 

Excedent de l’exercici 
585,46 -4.378,07 -585,46 -4.378,07 

 103.198,05 -11.418,38 0,00 91.779,67 

     

 
 

                                                 
1 Els 7.040,31 inclouen 6.847,04 per remuneració als treballadors d’una part de la paga extra pendent del 

2012 i 193,27 de regularització de saldos d’anys anteriors. 
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14. Subvencions, donacions i llegats 
 
La Fundació ha estat receptora d’un fons bibliogràfic important que són 
publicacions que han esta valorades a preu de mercat i romanen en el 
patrimoni de l’entitat. Els actius estan finançats gratuïtament i la contrapartida 
s’ha registrat directament en el patrimoni net en l’apartat de “Subvencions, 
donacions i llegats rebuts”. El 2017 s’ha produït un increment d’aquest fons 
bibliogràfic per valor de 2.322,50 €. I s’ha produït una reducció del fons d’anys 
anteriors per valor de 495 € a causa de desperfectes provocats per la pluja. 
 
Durant l’exercici s’han recollit donacions ordinàries, vinculades directament a 
l’explotació, procedents d’organismes oficials per valor de  677.851,96 € € i 
donacions procedents d’entitats privades, destinats directament a l’execució de 
projectes per valor de 84.000,00 € Les subvencions d’organismes oficials s’han 
aplicat a finançar despeses d’aquest exercici i una part també finançarà 
despeses del 2018. 
 
 

 Ajut rebut Aplicat 2017 Per aplicar 2018 

Donacions privades: 22.000 4.111,68 17.888,32 

 

 

La utilització dels recursos ha permès les següents línies d’ajuts a centres 
d’estudi:  

         Exercici 2017      Exercici 2016 
❑ Ajuts a publicacions        49.900,00 €         46.200,00 € 
❑ Ajuts a congressos i jornades       26.000,00 €  19.000,00 € 
❑ Ajuts a projectes         59.800,00 €         59.300,00 € 
❑ Ajuts a l’assistència Recercat            680,97 €       409,86 €       
❑ Premi recercat           1.000,00 €           1.000,00 €        
❑ Ajuts Comissions Cíviques de patrimoni        4.000,00 €    2.000,00 €    
❑ Ajut a la Coordinadora de Centres               67.043,92 €  64.491,85 €  
❑ Beca Joan Veny            6.000,00 €                 0,00 € 
❑ Beca Terra d’Ateneus           3.000,00 €     3.000,00 € 
❑ Beques de Recerca Francesc Eiximenis        9.000,00 €       0,00 € 
❑ Premi de Recerca “Ramon Muntaner                750,00 €  0,00 € 

    
 

La resta de subvenció s’ha utilitzat pel sosteniment del institut i els serveis 
ordinaris que presta, inclòs el personal contractat. 
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- Les donacions a l’explotació rebudes han estat les següents:  
 

 Exercici 2017 Exercici 2016 

Ajuts entitats públiques        677.821,96 €     635.011,30 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA - Aportació 
Ordinària  

600.000,00€ 600.000,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA – Política 
Lingüística 

6.000,00 € 0,00 € 

SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA 17.015,96 2.813,16 € 

DIPUTACIO DE GIRONA 19.806,00 3.000,00€ 

DIPUTACIO TARRAGONA 33.000,00 28.000,00€ 

AJUNTAMENT DE REUS 2.000,00 € 0,00 € 

CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT € 1.198,14 € 

Ajuts entitats privades 84.000,00 € 87.000,00 € 

             OBRA SOCIAL LA CAIXA 75.000,00 € 78.000,00 € 

              FUNDACIO JOSEP IRLA 
3.000,00 € 3.000,00 € 

              FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA  6.000,00 €         6.000,00 € 

                 

   

  

No s’han realitzat accions que hagin tingut com a conseqüència una revocació 
de donacions. 

 

 

 

La fundació manifesta que compleix els requisits establerts per la llei a efectes 
d’acollir-se als incentius fiscals de la llei 49/2002. 

RESULTAT COMPTABLE   (-)4.378,07€ 

 AUGMENTS  DISMINUCIONS 

IMPOST SOCIETATS    

DIFERÈNCIES PERMANENTS 794.829,23 790.451,16  

   * RESULTATS EXEMPTS 794.829,23 790.451,16  

   * ALTRES DIFERÈNCIES    

DIFERÈNCIES TEMPORALS    

   * ORIGEN A L’EXERCICI    

   * ORIGEN ALTRES EXERCICIS    

COMPENSACIÓ DE BENS    

BASE IMPOSABLE (RESULTAT 

FISCAL) 

            0,00 
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15. Altres Tributs  
 
S’han liquidat  taxes administratives, agrupades al compte 631. 
 
Els saldos del balanç amb les administracions públiques són els següents: 
      Exercici 2017 Exercici 2016 
Administracions deutores per subv.                   0,00 (D)                    0,00 (D) 
Hisenda pública per iva suportat          0,00(D)                   0,00  (D) 
Hisenda pública creditora per i.r.p.f              9.775,11(H)    14.633,22  (H) 
Hisenda pública per retencions              12,36(H)             8,45  (D) 
Organismes de la Seguretat Social        6.097,23(H)      9.140,96  (H) 
Hisenda Pública creditora per iva                       0,00  (H)   0,00  (H) 
 
 
 
 
16. Ingressos i Despeses 
 

1. Les despeses d’administració, definides segons l’article 34 de la Llei catalana 
de Fundacions han estat  2.976,85 € euros. Aquests imports estan 
comptabilitzats en els comptes 654000001; 654000002; 654000003 i 
654000006 (Reemborsament de despeses suportades patronat) 

 

 

2. Desglossament dels ajuts concedits 

S’incorpora en l’annex documental final de la Memòria llistat d’activitat, 
projectes, import i beneficiaris dels ajuts. 

    
La utilització dels recursos ha permès les següents línies d’ajuts a centres 
d’estudi:  

         Exercici 2017       
❑ Ajuts a publicacions        49.900,00 €          
❑ Ajuts a congressos i jornades       26.000,00 €   
❑ Ajuts a projectes         59.800,00 €          
❑ Ajuts a l’assistència Recercat            680,97 €   
❑ Premi recercat           1.000,00 €            
❑ Ajuts Comissions Cíviques de patrimoni        4.000,00 €       
❑ Ajut a la Coordinadora de Centres               67.043,92 €   
❑ Beca Joan Veny            6.000,00 €                  
❑ Beca Terra d’Ateneus           3.000,00 €      
❑ Beques de Recerca Francesc Eiximenis        9.000,00 €        
❑ Premi de Recerca “Ramon Muntaner                750,00 €   
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3. Desglossament de la partida de despeses de personal 

          Exercici 2017  Exercici 2016 

❑ Seguretat social a càrrec de l’empresa      68.446,11  €        71.585,15 € 
❑ Altres despeses socials           435,00 €               70,00 € 
❑ Sous i salaris        258.205,82 €      277.330,24 € 

 
 
 
 
4. Durant l’exercici s’han recollit subvencions per valor de 677.821,96 € que 
procedeixen de: la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de 
l’activitat ordinària, per a la beca Joan Veny i a través de subvencions del SOC 
per contractar a través de garantia juvenil i el programa Fem ocupació; de la 
Diputació de Girona i de la Diputació de Tarragona per l’edició de Plecs 
d’Història Local, el Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, el projecte els Diputats 
de la Mancomunitat, l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres 
de l’Ebre i l’Inventari del Penedès i l’Ajuntament de Reus per l’organització del 
Recercat. 
 

La fundació ha ingressat 5.899,00  € euros per inscripcions en activitats 
destinades integrament al desenvolupament de l’activitat pròpia. 
També s’han aplicat ingressos per valor de 12.125,00 € per la renúncia d’entitats 
a ajuts que havien estat atorgats en anys anteriors per impossibilitat de 
compliment dels compromisos contrets en el moment de la seva acceptació o 
per reduccions aplicades en funció del compliment de les bases generals de la 
convocatòria. 
També s’ha aplicat un ingrés de 6.847,04 procedents de les reserves per tal de 
cobrir la despesa de recuperació de la part de la paga extra de 2012 que els 
treballadors tenien pendent de cobrament. 

No hi ha transaccions efectuades amb moneda estrangera. 

 
17. Provisions i contingències. 
 
No es donen contingències ni obligacions davant de tercers. 
 
 
 
18. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

 

 
1) Capital fundacional inicial ................................................   36.704,77 € 

Valor dels fons propis a 31/12/2017.................................      91,779,67 €  
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Només es presenta el fons fundacional en forma de tresoreria. La tresoreria 
actual supera els fons fundacionals inicials. 

 

2) Ingressos totals bruts exercici 2017 ....................................  790.451,16 € 

Total rendes i ingressos nets destinada a l’activitat ...................   794.829,23 

Despesa destinada a l’activitat fundacional  ............................. 100,00%   

 

La totalitat de la despesa ha estat destinada al compliment de la finalitat 
fundacional, sigui a través d’ajuts directes, de projectes o al manteniment de 
l’estructura.  

 

19. Informació sobre medi ambient 
 
Per la seva activitat l’entitat no té obligacions ambientals especials. 
 
 
20. Retribucions a llarg termini al personal 
 
 No existeixen compromisos per pensions 
 
 
21. Negocis conjunts 
 
 No existeixen negocis conjunts. 
 
22. Actius no corrents mantinguts per a la venda 
 
No figuren elements patrimonials de caràcter alienable  
 
 
23. Fets posteriors al tancament 
 
No hi ha fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals 
que afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 
 
 
24. Operacions amb parts vinculades 
 
S’incorpora en document annex l’acta de l’Assemblea de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis celebrada el dia 11 de març de 2017 a Vilanova i la Geltrú. 
 
 
25. Altra informació 
 
1) El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per 
categories i desglossat per sexes. 
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Nombre mitjà de persones ocupades: 4 homes/  12 dones 
 
1. DONA 2. DONA 3.DONA 4.DONA 5.DONA 6. HOME 

DIRECTORA- 
GERENT  

ADJUNTA A 
LA GERÈNCIA 

TÈCNIC 
SUPERIOR 

TÈCNIC 
SUPERIOR 

TÈCNIC 
SUPERIOR 

TÈCNIC 
SUPERIOR 

 
 

Pràctiques garantia juvenil i personal eventual 
1. DONA 2. DONA 3. DONA 4. HOME 5. HOME 6. DONA 

Administrativa Tècnic superior 
Tècnic superior Tècnic 

Superior 
Tècnic 
Superior 

Tècnic 
Superior 

      

 
Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre 

1. DONA 2. DONA 3. DONA 4.HOME 

Tècnica 
Direcció 
executiva Tècnic superior Tècnic superior 

    

 
 
 
 

Els honoraris de l’auditoria corresponents a l’exercici 2017 han estat de: 

4.083,75 € 

 

 

2) Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació 

prevista legalment per a la seva inscripció en el Registre corresponent. 

Durant l’exercici s’ha inscrit al protectorat sense incidències les següents 

modificacions en la composició del patronat: 

 

La substitució del Sr. Lluís Puig i Gordi per la Sra. M. Àngels Blasco i Rovira 

 

La renovació del càrrec del Sr. Ferran Bladé 

 

Totes dues modificacions estan recollides en el document amb referència 

28910/2017 (EHV) de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb 

data 28/11/2017 
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LLISTATS D’AJUTS CONCEDITS AMB IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT O 
PERSONA PERCEPTORA 
 
 

AE01/2017 Comissió Cívica del Patrimoni Baix Llobregat       2.000 € 

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat                                 

G-08890659 

 

AE02/2017 Comissió Cívica de Patrimoni Terres de l’Ebre        2.000 € 

Centre d’Estudis Seniencs                  

G-43318351           

        

Beca de Recerca Històrica Terra d’Ateneus         3.000 € 

Eva Garcia 
47623517Q       
 
Premi Recercat                                         1.000,00 € 
Centre d’Estudis de les Garrigues 
G-2252897 

 

Beca Joan Veny         6.000,00 € 

Ramon Marrugat 

37989417H 

 

Beques de Recerca “Francesc Eiximenis” 

Albert Reixach Sala        4.500,00 € 

77920384H 

Lucila Mallart Romero       4.500,00 € 

40450942Z 

 

Premi de Recerca “Ramon Muntaner” traspàs de 750 € a l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) amb NIF Q0801117C. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA XV CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A 

L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES, CURSOS,  ITINERARIS 

I TROBADES 

Import total de la convocatòria: 26.000 € 

 

AC01/17                          

27ª Trobada Cultural del Matarranya any 2017.  

Associació Cultural del Matarranya  

G44104925 

Quantitat:        600  € 

 

AC02/17         

XI Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme.  

Centre d’Estudis Vilassarencs.  

G64776115 

Quantitat:      700   € 

 

AC03/17         

Congrés.- Congrés Lluís Domènech i Montaner.  

Centre Lluís Domènech i Montaner.  

G-66152349 

Quantitat:    900    € 

 

AC04/17         

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

Centre d’Estudis de Gavà.  

G-64261977    

Quantitat:   600€ 

 

AC05/17          

X  CURS CONEGUEM LA RIBERA D’EBRE. 

CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE. 

G43094119 

Quantitat:     650 €  

 

AC06/17           

JORNADES “PRESERVAR EL PATRIMONI MINER ". 

Centre d’Estudis del Bages.  

G58945775 

Quantitat:     800   € 
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AC07/17          PE 

6è CONGRÉS D’ESTUDIS DE LA MARINA ALTA. 

Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. 

G-03203445    

Quantitat:    950    € 

 

AC08/17         

CURSOS MONOGRÀFICS: EL RACÓ DE LA HISTÒRIA.  

TALLER D’HISTÒRIA DE GRÀCIA CENTRE D’ESTUDIS. 

G60573219 

Quantitat:   600   € 

 

AC09/17          PE 

III Trobada d’Entitats d’Estudis del Vallès. 

Centre d’Estudis Històrics de Terrassa.  

V-58426875     

Quantitat:    850  €  

 

AC10/17         

Estiu literari al Maestrat.  

Maestrat Viu.  

G12878344.  

Quantitat:    800  €  

 

AC11/17          PE  

Curs El Vallès: festa i patrimoni cultural.  

Fundació Bosch i Cardellach.  

G58257031 

Quantitat:    700   € 

 

AC12/17           

CURSET: EL SEGLE XIX.: Lluites socials, transformacions econòmiques i 

resistències: antic règim vs societat liberal. 

PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA.  

G-17207234 

Quantitat:    850  € 

 

AC13/17         

Tardor literària 2017.  

Centre d’Estudis Argentonins.  

G-62141486.   

Quantitat:   500   € 
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AC14/17         

Ponències del Centre d’Estudis de Granollers.  

Centre d’Estudis de Granollers  

G-58088295 

Quantitat:    750  € 

 

AC15/17          PE 

I Jornada d'Etnologia de les Comarques de Tarragona.  

ITA. Associació d'Antropologia.  

G43968361.  

Quantitat:   650   € 

 

AC16/17            

VIIa JORNADA D’ESTUDIS HISTÒRICS I PATRIMONIALS DE LA VALL 

D’ÀGER I L’ALTA NOGUERA. LA GUERRA DELS SEGADORS. 

FUNDACIÓ PRIVADA ARNAU MIR DE TOST.  

G25685132 

Quantitat:   700   € 

 

AC17/17           

EL MUSEU A LA PLAÇA: JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

“LO MUSEU PARLA” 2014-2017.  

ASSOCIACIÓ AMICS DE NONASP.  

G-50714039.     

Quantitat:   800 € 

 

AC18/17            

VI  SEMINARI D'HISTÒRIA DEL PENEDÈS . ELS CONFLICTES  AL  

PENEDÈS HISTÒRIC.  

INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS.  

G08885311. 

Quantitat:     850 € 

 

AC19/17            

Quan les pedres parlen. EL MEGALITISME A CATALUNYA” Visites guiades a 

l’exposició, per a grups escolars i organitzats.  

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

G64644271    

Quantitat:    500  € 

 

AC20/17          

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

Centre d’Estudis Selvatans.  
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G – 17288150 

Quantitat:   650    € 

 

 

AC21/17         

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

Centre Quim Soler. 

G-43878792     

Quantitat:  650    € 

 

AC22/17         

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

Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.  

V17262023.    

Quantitat:   950   € 

 

AC23/17            

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

ASSOCIACIÓ MIRMANDA. 

G55057665   

Quantitat:   800   € 

 

AC24/17         

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

Biografies, projectes, impacte modernitzador.  

CENTRE D’ESTUDIS TOSSENCS  

G17313933 

Quantitat:  900    € 

 

AC25/17         

JORNADA: Més enllà del Parc Agrari: altres espais de producció agrícola al Baix 

Llobregat.  

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT.  

G08890659 

Quantitat:  700    € 

 

AC26/17          PE 

SETMANA DE L’ANTROPOLOGIA (2a Edició).  

Institut Català d’Antropologia.  

G08631145 

Quantitat:   750   €   

 

AC27/17            

II FESTA DES PARLAR DE SA.  

Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina.  
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G54627476 

Quantitat:  600    € 

 

AC28/17         

ITINERARI GEOLÒGIC DE LA COMARCA DELS PORTS. ASPECTES 

TECTÒNICS I GEOMORFOLÒGICS. 

Centre d’Estudis dels Ports.  

G 12080636.    

Quantitat:   800   € 

 

AC29/17          PE 

JORNADA SOBRE EL CENTENARI DEL CUPLET EN CATALÀ (1917-2017). 

HOMENATGE A EN ROSSEND LLURBA I TOST (EL VILOSELL). 

Centre d’Estudis Locals del Vilosell.  

G25461559.    

Quantitat:   600   € 

 

AC30/17          PE 

VIII Jornada Cultural Coneix la Terreta. 

Associació Cultural de la Terreta.  

G-25707191.    

Quantitat:   800   € 

 

AC31/17           

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

Ports”. Jornada cultural. 

Graëllsia - Grup d'estudis i comunicació ambiental.  

G – 43763325.    

Quantitat:   500   € 

 

AC32/17         

JORNADES PERE ANGUERA D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA. 

CENTRE DE LECTURA DE REUS.  

G-43014604.    

Quantitat:   900   € 

 

AC33/17           

Un patrimoni literari a debat. Els 150 anys de l’Esbart de Vic. 

Patronat d’Estudis Osonencs.  

G58225566.    

Quantitat:   800   € 

Observacions:  

 

AC34/17           

14es TROBADES CULTURALS PRIRNENQUES. 
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Societat Andorrana de Ciències.  

P-251292-A.    

Quantitat:   900   € 

 

AC35/17         

Jornada “La pedra seca a les terres de Lleida”. 

Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida.  

.    

Quantitat:   0   € Desestimada  

Observacions:  

 

AC36/17         

XIII Jornades de Patrimoni i Història local de Menorca. 

Centre d'Estudis locals d'Alaior (CEL).  

G-07768898.    

Quantitat:   950   € 

Observacions:  

 

 

 

 

Total:         26.000,00          € 
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RESOLUCIÓ DELS AJUTS A PUBLICACIONS 

XII CONVOCATÒRIA 

 

Import total de la convocatòria: 49.900 € 

 

S’han presentat un total de  68 sol·licituds:   

24 Monografies (M)   

37 revistes de recerca científica  (RC)  

7 revistes de divulgació cultural (DC)   

 

S’ha identificat amb PE aquelles publicacions que contenen articles o s’aborden temes 

de patrimoni etnològic i amb FMC les revistes periòdiques que entrarien dins el suport 

de la Fundació Mútua Catalana. 

 

 

 

Relació de les sol·licituds presentades i proposta d’ajut 

 

 

 

Apub01/17           

Títol: Autors, propostes, textos i contextos internacionals. (Anuari núm. 28) 

Centre d’estudis sol·licitant:   Agrupació Borrianenca de Cultura 

NIF G-12051157 

Proposta d’ajut:    750       €  

 

 

Apub02/17            

Títol: L'obra de Lluís Domènech i Montaner a la ciutat de Reus 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d’estudis Lluís Domènech i Montaner   

NIF G-66152349 

Proposta d’ajut:     750        €  

 

Apub03/17         

Títol: Temps de franja amb el suplement literari Styli Locus 

Centre d’estudis sol·licitant:      Associació cultural del Matarranya  

NIF G-44104925 

Proposta d’ajut:  300 €  

 

 

Apub04/17         

Títol: La Rella, anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó  

Centre d’estudis sol·licitant:       Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó  

NIF  G-3722501 

Proposta d’ajut: 850  €  
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Apub05/17                              

Títol: Singladures, revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar 

Centre d’estudis sol·licitant:       Centre d'Estudis Vilassarencs  

NIF G-64776115 

Proposta d’ajut:        800     €  

 

Apub06/17         

Títol: Terme 32. Revista d'història 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d'Estudis Històrics de Terrassa   

NIF V-58426875 

Proposta d’ajut:    1050         €  

 

Apub07/17         

Títol: Joan Poblet i Teixidó 

Centre d’estudis sol·licitant:    Fundació Roca i Galès    

NIF G-08449258 

Proposta d’ajut:      800       €  

 

Apub08/17        PE 

Títol: Modilianum  

Centre d’estudis sol·licitant:     Associació Cultural Modilianum  

NIF G59773879  

Proposta d’ajut:   800   €  

 

Apub09/17        PE 

Títol: Diàlegs. Textos memorialístics publicats a la revista parroquial de Sant Pere 

de Gavà 

Centre d’estudis sol·licitant:     Centre d'Estudis de Gavà   

NIF G-64261977 

Proposta d’ajut:   750   €  

 

Apub10/17        FMC 

Títol:  Lo Floc 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar"  

NIF G-43083690 

Proposta d’ajut:      400       €  

 

Apub11/17        FMC 

Títol: LO RAFAL, REVISTA INFORMATIVA D’ALCANAR - 130 

Centre d’estudis sol·licitant:      ASSOCIACIÓ CULTURAL I VEÏNAL LO RAFAL  

NIF G43241934 

Proposta d’ajut:   250      €  

 

Apub12/17           

Títol: Dones amb Història al Maresme 

Centre d’estudis sol·licitant:   Col.lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt  

NIF G-59157859 

Proposta d’ajut:  725    €  
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Apub13/17         

Títol: Finestrelles 17. Josep Domenèch i Estapà 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d'Estudis Ignasi Iglesias  

NIF G-58694852 

Proposta d’ajut:  775   €  

 

Apub14/16        PE 

Títol: DOVELLA núm. 120 

Centre d’estudis sol·licitant:      CENTRE D’ESTUDIS DEL BAGES   

NIF : G58945775 

Proposta d’ajut:  800  €  

 

Apub15/17         

Títol:  ERA [n.2] 

Centre d’estudis sol·licitant:      Associació Grup de Recerca de Cerdanya  

NIF G55039481 

Proposta d’ajut:   900  €  

 

Apub16/17        FMC      PE 

Títol: MISCEL·LÀNIA DEL CERE, núm. 27, dedicada a la vila de Benissanet 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre   

NIF G-43094119 

Proposta d’ajut:  1000   € 

 

Apub17/17         

Títol: Protoindustrialització en terra de masos. L'àrea de Besalú, 1750-1850 (Títol 

provisional) 

Centre d’estudis sol·licitant:       ASSOCIACIÓ D’HISTÒRIA RURAL    

NIF G17594698  

Proposta d’ajut:  900  €  

 

Apub18/17         

Títol: Anuari del Grup d’Estudis Cubellencs 2016 

Centre d’estudis sol·licitant:      Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell  

NIF G 6234805  

Proposta d’ajut:  675   €  

 

Apub19/17        PE 

Títol: EL BAIX LLOBREGAT A DEBAT. LES CONCLUSIONS 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat   

NIF G08890659  

Proposta d’ajut: 900  €  

 

Apub20/17        FMC   PE 

Títol: Un segle i mig de cultura a Reus i Catalunya. La cultura que ha generat el 

Centre de Lectura 

Centre d’estudis sol·licitant:     CENTRE DE LECTURA DE REUS   

NIF G43014604 

Proposta d’ajut:  900  €  
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Apub21/17       FMC 

Títol: La Resclosa núm. 21 

Centre d’estudis sol·licitant:     Centre d’Estudis del Gaià   

NIF G43463942  

Proposta d’ajut:      950 €  

 

Apub22/17       FMC 

Títol: La Portadora, revista científica del Priorat 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d’Estudis del Priorat  

NIF G-43715648  

Proposta d’ajut:  675 €  

 

Apub23/17         

Títol: Ramon Cabrera i el primer carlisme. Apunts sobre el general carlista 

durant la campanya del Maestrat 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d'Estudis d'Avià   

NIF G62502505  

Proposta d’ajut: 450  € (import soli·licitat) 

 

Apub24/17         

Títol: Shikar. Revista del Centre d’EstudisComarcals del Segrià 

Centre d’estudis sol·licitant:     Centre d’Estudis Comarcals del Segrià   

NIF G25747932  

Proposta d’ajut:  850   €  

 

Apub25/17        FMC 

Títol: APLEC DE TREBALLS N. 35. 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d’Estudis de la Conca de Barberà   

NIF G43308469  

Proposta d’ajut:  950    €  

 

Apub26/17         

Títol: Fonts 69 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d'Estudis Argentonins   

NIF G 62141486 

Proposta d’ajut:  350  €  

 

Apub27/17            PE 

Títol: XXXIII Sessió d'Estudis Mataronins 

Centre d’estudis sol·licitant:      Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró   

NIF G-59795922 

Proposta d’ajut:  775  €  

 

Apub28/17        FMC  PE 

Títol: Recull de Treballs 17 

Centre d’estudis sol·licitant:     Centre d’estudis Sinibald de Mas     

NIF V43321272  
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Proposta d’ajut: 775   €  

 

Apub29/17        PE 

Títol: Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà   

NIF G-25676032  

Proposta d’ajut: 950    €  

 

Apub30/17        PE 

Títol: Caramella , 36 

Centre d’estudis sol·licitant:      Revista Caramella   

NIF G-66536500 

Proposta d’ajut:  900  €  

 

Apub31/17        PE 

Títol: Miscel·lània d'Estudis sobre l'Hospitalet - Quaderns d'Estudi 31 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d'Estudis de l'Hospitalet   

NIF G-58022542  

Proposta d’ajut: 850  €  

 

Apub32/17        PE 

Títol: REVISTA PONÈNCIES, 21 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d’Estudis de Granollers  

NIF G-58088295 

Proposta d’ajut: 1000  €  

 

Apub33/17         

Títol: Tot llegint Pere Quart 

Centre d’estudis sol·licitant:       Fundació Bosch i Cardellach  

NIF G-58257031  

Proposta d’ajut: 750   €  

 

Apub34/17         

Títol: ANNALS VOLUM 48 (2017) 

Centre d’estudis sol·licitant:       INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANESOS  

NIF G17436064  

Proposta d’ajut:  950  €  

 

Apub35/17        PE 

Títol: Auques del nostre fons documental. 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d'Estudis Sant Cebrià   

NIF  G62216593  

Proposta d’ajut:  750   €  

 

Apub36/17         

Títol: Estudis del Baix Empordà 

Centre d’estudis sol·licitant:       Institut d’Estudis del Baix Empordà 

NIF G17434713 

Proposta d’ajut:  800  €  
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Apub37/17       FMC  PE 

Títol: Els molins d'oli a la Terra Alta en els segles XVIII i XIX. Dossiers 

d’Història Terraltenca, 17 

Centre d’estudis sol·licitant:  PATRONAT PRO BATEA       

NIF G-43277631  

Proposta d’ajut: 775  €  

 

 

Apub38/17         

Títol: Biblioteques a Catalunya. Història de la construcció del sistema de lectura.              

El cas del Penedès ( 1781-1939) 

Centre d’estudis sol·licitant:      INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS   

NIF G08885311 

Proposta d’ajut:  850   €  

 

Apub39/17         

Títol: Miscel·lànea de Savallà del Comtat 

Centre d’estudis sol·licitant:      Associació Cultural Baixa Segarra   

NIF G43360189  

Proposta d’ajut:  650   €  

 

Apub40/17         

Títol: Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer 

Centre d’estudis sol·licitant:      Associació d'Amics de la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer de Vilanova i la Geltrú  

NIF G61211959  

Proposta d’ajut:  200  €  

 

Apub41/17        FMC 

Títol: Estudis Altafullencs, 41  

Centre d’estudis sol·licitant:  Centre d'Estudis d'Altafulla   

NIF V43106913  

Proposta d’ajut:  500    €  

 

Apub42/17         

Títol: Dels museus de ciències del segle XIX al concepte humanístic del segle XXI. 

Cent anys del Museu Darder de Banyoles 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles    

NIF V17262023  

Proposta d’ajut: 850    €  

 

Apub43/17        PE 

Títol: MIRADORS DEL LITORAL: ELS ÀLBUMS DE VISITES DELS FARS 

DE CATALUNYA 

Centre d’estudis sol·licitant:   CENTRE D’ESTUDIS TOSSENCS   

NIF G17313933 

Proposta d’ajut:  900    €  
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Apub44/17        FMC 

Títol: Butlletí 

Centre d’estudis sol·licitant:       Centre d'Estudis Alcoverencs   

NIF G43038660  

Proposta d’ajut:   600      €  

 

Apub45/17            

Títol: Papers dels Ports de Morella, n. 2, 2a època 

Centre d’estudis sol·licitant:       Centre d’Estudis dels Ports  

NIF G 12080636  

Proposta d’ajut: 775 €  

 

Apub46/17         

Títol: Oppidum. Revista cultural del Solsonès.. 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d’Estudis Lacetans  

NIF V25369885  

Proposta d’ajut: 675  €  

 

 

Apub47/17         

Títol: ART I HISTÒRIA AL PIRINEU. 

Centre d’estudis sol·licitant:      SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES   

NIF P-251292-A  

Proposta d’ajut: 950  €  

 

 

Apub48/17        FMC 

Títol: Història il·lustrada de Mont-roig 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d’Estudis Mont-rogencs   

NIF G-43.851.864  

Proposta d’ajut: 650   €  

 

 

Apub49/17         

Títol: PARATGE 30 

Centre d’estudis sol·licitant:       Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 

Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN)  

NIF V08867533  

Proposta d’ajut: 725 €  

 

 

Apub50/17        PE   FMC 

Títol: El ferrocaril a l'Hospitalet 

Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant   

NIF G 55599161 

Proposta d’ajut: 850  €  
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Apub51/17         

Títol: La cabana  

Centre d’estudis sol·licitant: LA CABANA GRUP DE PREMSA DE LA FATARELLA  

NIF G 43665348  

Proposta d’ajut: 0  €  

 

Apub52/17         

Títol: La gestió del patrimoni literari català. Conceptualització i proposta 

d’anàlisi 

Centre d’estudis sol·licitant:      Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català  

NIF G 63890867 

Proposta d’ajut: 750 €  

 

 

Apub53/17        FMC   PE 

Títol: Els mitjans de comunicació al món rural: el campanar de la Vilella Alta 

Centre d’estudis sol·licitant:      Centre d’Estudis de la Vilella Alta   

NIF G55536478  

Proposta d’ajut:  775 €  

 

 

Apub54/17         

Títol: Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 2015-2016. Arqueologia 

de la societat industrial. 

Centre d’estudis sol·licitant:     Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès   

NIF V17247214  

Proposta d’ajut:  650  €  

 

 

Apub55/17        FMC 

Títol: Reboll 

Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà   

NIF V43582709  

Proposta d’ajut:  300  €  

 

 

Apub56/17        FMC 

Títol: Canya i Gram. Número 78. Estiu del 2017 

Centre d’estudis sol·licitant: Centre d'Estudis del Masroig   

NIF G-55600670  

Proposta d’ajut: 675  €  

  

 

Apub57/17         

Títol: Identitat i solidaritat als Pirineus (Assaig sobre les relaciones humanes. 

Segles XVI-XIX)   

Centre d’estudis sol·licitant:  Associació Mirmanda   

NIF G55057665 

Proposta d’ajut:   900  €  
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Apub58 /17        FMC 

Títol: La guerra de Successió a la comarca de la Selva (1702-1715) 

Centre d’estudis sol·licitant:   Centre d’Estudis Selvatans   

NIF V – 17288150  

Proposta d’ajut: 800  €  

 

Apub59 /17         

Títol: L’Església davant les crisis medievals. Un model per la anàlisis d’altres 

crisis posteriors? 

Centre d’estudis sol·licitant:   INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS   

NIF Q17155904 

Proposta d’ajut:  700   €  
 

Apub60 /17         

Títol: REVISTA DEL VINALOPÓ, núm. 20 (2017) 

Centre d’estudis sol·licitant:   CENTRE D’ESTUDIS LOCALS DEL VINALOPÓ  

NIF G-53540274 

Proposta d’ajut:    800         €  
 

Apub61 /17         

Títol: Revista Ripacurtia 

Centre d’estudis sol·licitant:   Centre d’Estudis Ribagorçans   

NIF G22256069 

Proposta d’ajut:     800        €  
 

Apub62 /17        FMC PE 

Títol: Revista Raïls, núm 32 

Centre d’estudis sol·licitant:   Centre d’Estudis d’Ulldecona   

NIF G-43360601 

Proposta d’ajut:   800          €  
 

Apub63 /17         

Títol: Annals del Patronat 2017, núm.28 

Centre d’estudis sol·licitant:   Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca   

NIF G-17207234 

Proposta d’ajut:    900         €  
 

Apub64 /17        PE 

Títol: Panses a l'Ombria del Benicadell. Riuraus i sequers a la Vall d'Albaida 

Centre d’estudis sol·licitant:   Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida   

NIF G-96655899 

Proposta d’ajut:     800        €  
 

Apub65 /17          
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Títol: Actes de les Jornades d'Història local i Patrimoni cultural de l'illa de 

Menorca (2017) 

Centre d’estudis sol·licitant:   Centre d'Estudis locals d'Alaior (CEL)   

NIF G-07768898 

Proposta d’ajut:    850         €  
 

Apub66 /17        FMC 

Títol: Quaderns de Vilaniu 71 - Robert Gerhard 

Centre d’estudis sol·licitant:   Institut d'Estudis Vallencs   

NIF G43055284 

Proposta d’ajut:   850      €  
 

Apub67 /17        PE 

Títol: Els tartanys a la terra de la música 

Centre d’estudis sol·licitant:   La Femosa   

NIF G55600670 

Proposta d’ajut:    800         €  
 

Apub68 /17         

Títol: Inventari de construccions de pedra seca de Torrebesses 

Centre d’estudis sol·licitant:   Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida  

NIF - 

Proposta d’ajut:        0     €  
 

 

TOTAL 49.900 € 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 2017 

(XII Convocatòria) 

 

Import total de la convocatòria:  60.000€ 

 

AP01/17           
Estudis per a la Domenechiana 9 i Domenechiana 

10 

 

Centre d’Estudis Lluís 

Domènech i Montaner 

 

G-66152349 

 

Quantitat:   1.200 € 

 

AP02/17                   PE         

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

d'Ebre 

 

Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre 

 

G-43094119 

 

Quantitat:    2.075  € 

 

 

AP03/17           
(I fase) Projecte de tractament arxivístic del fons 

de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena 

de Mataró(1192-1946) 

 

Centre d'Estudis 

Vilassarencs 

 

G-64776115 

 

Quantitat:   0   € 

 

AP04/17 PE          
(I fase) Projecte de prospecció, recuperació i 

ubicació de la microtoponimia vinculada a la 

propietat privada de la Vall d'Aran 

 
Centre d'Estudis Aranesi 

 G-25806795 

Quantitat:  1.575    € 

 

 

AP05/17 PE           

Dones Amunt – 2ª fase al Bages 

 

Centre d’Estudis del 

Bages 

 

G58945775 

 

Quantitat:   1.575   € 

 

AP06/17           
De la teuleria a la bòbila: la fabricació d'obra 

cuita a l'entorn de Gavà (Baix Llobregat) 

 
Centre d'Estudis de Gavà 

 

G-64261977 

 

Quantitat:    1.325  € 

 

 

AP07/17           
Estudi de les fitxes de propietaris rústics i urbans 

de Canet de Mar de 1846 

 

Centre d'Estudis 

Canetencs 

 

G-63078521 

 

Quantitat:    1.200  € 



 

 

 - 42 - 

 

 

AP08/17           

Els Ferrocarrils directos de Madrid a Barcelona 

i la seva repercussió en el territori 

 

Associació per a la 

Preservació del Patrimoni 

Ferroviari Indistrial- 

Amics del Ferrocarril  

 G43683523 

Quantitat:  1.525    € 

 

 

AP09/17           
Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre 

la Gran Guerra 

 
Fundació Josep Pla 

 G17337221 

Quantitat:   1.375   € 

 

AP10/17   PE        
Inventari de les Cabanes de Volta de Cubells (La 

Noguera) 

 
Centre d'Estudis Lliterans  

 G-22340624 

Quantitat:   1.325   € 

 

 

AP11/17           
(II Fase) Conservació de Ratpenats a la Conca 

de Barberà 

 

Centre d'Història Natural 

de la Conca de Barberà 

 V43582709 

Quantitat:   1.575   € 

 

AP12/17  PE         
L'Alforí, paisatge viu. Arquitectura Rural i 

Patrimoni Cultural 

 

Institut d'Estudis de la 

Vall d'Albaida 

 G-96655899 

Quantitat:   0   € 

 

 

AP13/17           
(III Fase) Història del moviment veïnal a 

Terrassa sota el franquisme 

 

Centre d'Estudis Històrics 

de Terrassa 

 V 58 426 875 

Quantitat:  1.600    € 

 

AP14/17   PE        
(III Fase) Desplegament inicial de l'inventari del 

Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès.  

 

Institut d'Estudis 

Penedesencs  

 G08885311 

Quantitat:  2.075    € 
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AP15/17   PE        
Àger en tenim una joia que n'és digne de 

guardar- Recuperació de les cançons populars 

de la Vall d'Àger  

 

Fundació Arnau Mir de 

Tost 

 G25685132 

Quantitat:   1.675   € 

 

AP16/17   PE        
Les construccions populars de pedra seca a la 

Vilella Alta 

 

Centre d'Estudis de la 

Vilella Alta 

 G55536478 

Quantitat:   1.550   € 

 

 

AP17/17   PE        
(II Fase) Elements de patrimoni etnològic de 

l'alta muntanya del Pirineu Oriental. Els plaus 

 

Centre d’Estudis 

Comarcals del Ripollès 

 G17247214 

Quantitat:   1.675   € 

 

AP18/17   PE        
Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del 

Vallès 

 

Fundació Bosch i 

Cardellach 

 G58257031 

Quantitat:   1.825   € 

 

AP19/17   PE        
Les Mare de Déu africanes de Modest Gené a 

Catalunya i Guinea Equatorial. Un estudi 

comparatiu des de l’antropologia i la història. 

 

Institut Català 

d’Antropologia 

 G08631145 

Quantitat:   1.725   € 

 

AP20/17           
exposició itinerant Arqueologia i patrimoni 

industrial de Taragona i Terres de l'Ebre 

 

INSTITUT D’ESTUDIS 

VALLENCS 

 G43055284 

Quantitat:   1.575   € 

 

 

AP21/17           
Definició i catalagació del patrimoni cultural del 

ferrocarril de Mataró 

 

CERCLE HISTÒRIC 

MIQUEL BIADA 

 G64190713 

Quantitat:   1.275   € 

 

AP22/17           
ESTIUEIG, SALUT I TURISME A LA SELVA I 

COMARQUES ADJACENTS (1850-1972). 

HISTÒRIA, MEMÒRIA I PATRIMONI 

 
Centre Estudis Selvatans 

 V 17288150 

Quantitat:   1.725   € 
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AP23/17   PE        
l'Estudi de la terrissa popular a l'Urgell i els 

Pallars 

 

Consorci Ecomuseu de les 

Valls d'Àneu 

 P7558001I 

Quantitat:    1.675  € 

 

AP24/17   PE        

(I Fase) Espai i festa. Topografia urbana de la 

festa a Barcelona 

 

Cerhisecc- Centre de 

Recerca Històrica del 

Poble-Sec 

 G-61808671 

Quantitat:  1.875    € 

 

AP25/17   PE        

Lo pandero de les mosses 

 
Carrutxa 

 G-43847961 

Quantitat:  1.675    € 

 

AP26/17   PE        
Aureli Capmany i la dansa. Aureli Capmany i 

l'Esbart Català de Dansaires 

 

Esbart Català de 

Dansaires de Barcelona 

 G58348806 

Quantitat:  1.675    € 

 

 

AP27/17   PE        

Viatge al barri d'Icària. El patrimoni viscut d'un 

passat industrial arxivat 

 

Observatori 

d'Antropologia del 

Conflicte Urbà 

 G66285149 

Quantitat:   1.875   € 

 

AP28/17           

El Baix Llobregat i les dones  

 

Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix 

Llobregat 

 G08890659 

Quantitat:   1.825   € 

 

AP29/17   PE        
Ca l'Escolà, un conjunt industrial desconegut 

entre Manlleu i Voltregà  

 
Museu del Ter 

 P-0811100 -G 

Quantitat:   1.675   € 

 

AP30/17           

(II Fase) Genètica i mobilitat de la població a 

Garraf durant el Neolític 

 

CIPAG. Col·lectiu per a 

la investigació de la 

Prehistòria i l'Arqueologia 

de Garraf-Ordal 

 B-64644271 

Quantitat:   1.525   € 
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AP31/17   PE        

Museu Josep Jané, patrimoni etnològic de 

Torrebesses 

 

Observatori 

Sociodemogràfic de les 

Terrres de Lleida 

 

 Quantitat:  1.300    € 

 

AP32/17   PE        
Inventari de Cabanesde Pedra Seca al terme de 

Nonasp 

 
Amics de Nonasp 

 G-50714039 

Quantitat:   1.575   € 

 

 

AP33/17           
Atlas biogeogràfic i guia d'identificació dels 

amfibis a Tarragona 

 
Asociación Biomas 

 G-86668134 

Quantitat:  1.275    € 

 

AP34/17   PE        

La cultura de l'aigua a la vall d'en Bas: usos, 

gestió i patrimoni hidràulic entorn al riu Fluvià 

 

Patronat d'Estudis 

Històrics d'Olot i 

Comarca 

 G-17207234 

Quantitat:  1.975    € 

 

 

AP35/17           
Ramon Muntaner: fets, dits i "veres 

veritats"(Plana web sobre la Crònica de Ramon 

Muntaner) 

 

Institut d'Estudis 

Empordanesos 

 G17436064 

Quantitat:  1.825    € 

 

AP36/17           

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

 

Grup de Recerca de 

Cervelló 

 G62650577 

Quantitat:   1.675   € 

 

 

AP37/17    PE       
El mercat central de Tortosa. Recerca 

etnogràfica pel reconeixment del patrimoni 

immaterial 

 

Associació dels Amics 

dels Castells  

 G-43455156 

Quantitat:   1.875   € 
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AP38/17          
La llegenda de les cent donzelles –etnografia, 

iconografia,  genealogia: didàctica i 

difusió_FASE2 

 

Agrupació Cultural de 

Vila-seca 

 G43096510 

Quantitat:   1.525   € 

 

 

 

AP39/17     PE      

Descobrir el patrimoni inmaterial de les 

Cases de la Barceloneta 

Taller d’Història de la 

Barceloneta G66620691 

Quantitat:   1.525   € 

 

Total: 59.800 
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Ajuts a desplaçaments vinculats al Recercat 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÈNCIA ENTITAT Sol·licitat Concedit 

AR01/17 Institut 

d’Estudis 

Comarcals de 

l’Alt Urgell   

65.36 65.36 

AR02/17 PEHOC 91.20 91.20€ 
AR03/17 Centre 

d’estudis del 

Bages  

 

 

47.50 

 

47.50€ 

AR04/17 Centre 

d’Estudis de 

l’Hospitalet  

 

63.02 50€ 

AR05/17 C. d’E. 

dEsplugues l 

 

180€ 50€ 

AR06/17 Grup de 

Recerques  

30.78 0 € 

No hi ha distància 

mínima 
AR07/17 Fundació 

Bosch i 

Cardellach    

 

65.60 

50€ 

AR08/17 Associació 

d’Història 

Rural  

 

125.15 

 

125€ 

AR09/17 I d’E. C. 

Marina Alta  

230.35 125€ 

TOTAL    604.06 
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ACTA DE LA XXVI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
Institut d’Estudis Ilerdencs. Pl. Catedral, s/n. 25002 Lleida  

Dissabte, 17 de març de 2018 a les 10.30h. 

Assistents 

  
Assisteixen representants dels següents 40 centres d’estudis adherits: 

 

Amics de la Seu Vella   Associació Cultural del Matarranya 

Associació Mirmanda    Associació Poble Vell de Corbera d’Ebre 

C. de Recerques Pla d’Urgell “Mascançà” Centre d’Estudis del Bages    

Centre d’Est. Com. del Baix Llobregat  Centre d’Estudis Com. del Segrià 

Centre d’Estudis de les Garrigues   Centre d’Estudis del Gaià 

Centre d’Estudis del Priorat    Centre d’Estudis de L’Hospitalet    

Centre d’Est. de L’Hospitalet de l’Infant Centre d’Est. d’Isona i Conca Dellà   

Centre d’Estudis d’Ulldecona   Centre d’Estudis Ignasi Iglésias   

Centre d’Estudis Molletans   Centre d’Estudis Planers    

Centre d’Estudis Ribagorçans  Centre d’Estudis Riudomencs   

Centre d’Estudis Santjustencs  Centre d’Estudis Selvatans     

Centre d’Estudis de Subirats   Centre d’Estudis Tossencs    

El bou i la mula    Fundació Bosch i Cardellach   

Fundació Roca i Galès   Grup de Recerca de Cerdanya   

Grup de Recerques de les Terres de Ponent  Grup d’Estudis d’Esplugues    

Grup de Recerca Folklòrica d’Osona  Institut d’Estudis Baleàrics 

Institut d’Estudis del Baix Cinca  Institut d’Estudis Ilerdencs    

Institut d’Estudis Penedesencs  Institut Menorquí d’Estudis   

Patronat d’Estudis Osonencs   Societat Andorrana de Ciències   

Taller d’Història de Gràcia   Tot Història 

    

S’obre el programa dels actes de l’Assemblea amb les intervencions de Jordi Latorre, 

vicepresident de la Diputació de Lleida i de Josep Santesmases, president de la CCEPC. 

Ordre del dia  
1.- Aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior 

2.- Memòria d’activitats 2017 / programa d’activitats 2018 

2.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner  

3.- Memòria econòmica 2017 / Pressupost 2018  

4.- Altes i baixes de centres d’estudis adherits. 

5.- Precs i preguntes 
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Acords 
 

Josep Santesmases, president de la CCEPC explica els següents temes de la 

memòria: 

 

1.- Funcionament intern i relació amb els centres 

Desenvolupat el 2017 

1.1.- Reunions itinerants de la Junta de Govern. 

Lloc Data Comarca Centre d’Estudis 

Vilanova i la Geltrú 11 de febrer Garraf Institut d’Estudis Penedesencs 

Sant Cugat del Vallès 1 d’abril Vallès Occidental Grup d’Estudis Locals 

Barcelona 30 maig Barcelonès Seu de la CCEPC 

L’Hosp. de l’Infant 27 setembre Baix Camp CE de L’Hosp. de l’Infant 

Joanetes 2 desembre Garrotxa Patronat d’Est. Hist. d’Olot i Comarca 

 

1.2.- Dedicació del president de la CCEPC 

Hem continuat amb la retribució de la dedicació del president, en concepte de 
representació, segons el que es va acordar a l’Assemblea de Figueres de 2006 i 
ratificat a cada Assemblea posterior. 
Durant l’any 2017 s’ha assistit a molts diversos actes: reunions, presentacions, cursos i 
jornades, congressos, inauguracions, trobades i assistència a actes molt diferents, 
responent a activitats pròpies de la CCEPC i l’IRMU, dels centres d’estudis, d’entitats 
amb les que es mantenen contactes i col·laboracions, o a actes institucionals o 
acadèmics als quals hem estat invitats. S’ha anat a 43 poblacions distintes una o més 
vegades. S’ha anat 44 vegades a Barcelona i 87 vegades a altres poblacions. S’ha 
procurat, en el possible i sobretot a Barcelona, poder concentrar activitats diverses en 
un sol dia. 
 
1.3.- Trobades de centres d’estudis 

La CCEPC ha organitzat, donat suport, difusió o participat a les següents trobades de 
centres d’estudis: 
* XI Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. 6 de maig de 2017 a 
Vilassar de Mar. “El desenvolupament urbanístic dels pobles del Maresme”. 
* XXII Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. 20 de 
maig a Puigcerdà. 
* XIII Trobada de Centres d’Estudis i de Recerca del Penedès. “El patrimoni industrial”. 
El Vendrell, 19 de febrer.  
* IX Trobada de Centres d’Estudis de Lleida, la Franja, Aran i Andorra. Seu de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs (Lleida), 10 de juny. Taula rodona “Possibilitats de col·laboració 
entres els centres d’estudis i els centres educatius”. 
* VI Trobada Centres d’Estudis  del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat. 
21 d’octubre a Alcover. “El bandolerisme català en l’època moderna” 
* XIV Trobada d’Entitats de l’Antiga Diòcesi de Tortosa . “Aprendre des de la proximitat 
a través de la cultura i amb el món local com a referent”. Pena-roja de Tastavins, 25 de 
novembre. 
* X Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunya. 21 d’octubre. 
Castelldefels. “Llegendes, rondalles i tradicions”.  
* X Trobada d'Entitats Locals de Cultura i Patrimoni de la Selva. “La Guerra de 
Successió a la comarca de la Selva”. Arbúcies, 1 d’abril.  
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* XIV Trobades Culturals Pirinenques. “L’economia muntanyenca al Pririneu”. Santa 
Llocaia, 28 d'octubre.  
* III Trobada d’Entitats d’Estudis del Vallès. “El primer terç del segle XX al Vallès. 
Terrassa, 3 de juny. 
* VI Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat. “El temps, la terra i la gent. Els 
estudis locals: claus del coneixement d’un país”. Torrelles de Llobregat, 25 de 
novembre. 
* XI Trobada d’Estudiosos de les Garrigues. L’Espluga Calva, 21 d’octubre. 
* Trobada de centres d’estudis i estudiosos de Barcelona. Organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona. 7 de juny al Born Centre de Cultura i Memòria. “Reptes i 
oportunitats per a la recerca local a Barcelona”. 
 
1.4.- Assistència a actes dels centres 

Atenent les demandes dels centres, hem assistit a la celebració de diversos actes. 

 

Proposta per el 2018 

1.5.- Celebració de reunions itinerants de la Junta de Govern. 

Continuar amb aquesta fórmula que permet conèixer la realitat de cada centre 
d’estudis i per part de la Junta, donar a conèixer el funcionament intern de la 
Coordinadora al centre que ens acull.  
 
1.6.- Dedicació del president de la CCEPC 

Continuar amb aquesta compensació. 

 

1.7.- Trobades de centres d’estudis 

• Continuar amb la participació a les trobades. 

• XXIII Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. Des 

de l’any 2017, tal i com recull el conveni amb la Diputació de Girona, l’organització 

de la trobada recau en la CCEPC. 

• Trobada d’entitats del Vallès. Durant aquest 2018 es vol aconseguir el suport 

estable dels consells comarcals (Vallès Occidental i Vallès Oriental) per a fer 

possible la continuïtat de la publicació de les actes de les trobades. 

 

1.8.- Assistència a actes dels centres 

Assistència a actes organitzats pels centres d’estudis, quan aquests ens ho demanin. 

 

1.9.- Campanya de difusió de de captació de nous centres 

Tot i que el nombre de centres d’estudis associats a la CCEPC és important i no ha 

parat de créixer amb el temps, representa menys de la meitat del conjunt d’entitats 

d’estudis que sabem que existeixen i funcionen actualment. 

Es preveu fer una campanya durant el 2018, amb dos objectius: 

• Justificar la importància d’associar-se i de crear xarxa. 

• Donar a conèixer tant la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana com 

els serveis que ofereix a les entitats associades amb l’objectiu d’ampliar la base 

social. 
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1.9.- Cobrament de les quotes anuals 

La CCEPC cobra les quotes anuals als seus centres associats a any passat, és a dir 
cap a meitat del mes de desembre. Ens trobem que durant el mes d’abril es paguen 
les dues assegurances generals de cobertura a les entitats, això comporta haver 
d’avançar despeses d’assegurances de centres que després es donen de baixa. 
També representa un problema assumir aquestes quotes  per part d’alguns centres 
dependents d’administracions, ja que és un període amb pressupostos gairebé 
executats i amb poc marge de maniobra per a tramitar els pagaments. 
Es proposa a l’Assemblea anar avançant la data de cobrament, de manera que al juliol 
es tramiti el cobrament de les quotes del 2018, amb la perspectiva que la quota del 
2019 ja tingui lloc a l’inici de l’any.  
Àngels Mach, de la Andorrana de Ciències diu que encara no s’ha pogut aconseguir 
totes les cobertures d’assegurances per a les entitats de fora del territori espanyol i 
proposa que es rsti la part d’aquest servei de la quota anual.  
Es proposa que si aquest 2018 no es soluciona aquest tema, deduir de la quota el 
servei no prestat. 
 

2.- Relacions institucionals 

 

Es relacionen els acords, convenis i col·laboracions estables de la CCEPC amb  les 
administracions i altres institucions, com ara l’IEC, les quatre diputacions de 
Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Memorial Democràtic, Fundació Mútua Catalana, 
L’Avenç, Ens de l’Associacionisme Cultural Català, UB, UAB, etc. 
 
Cal destacar: 
Alumnes en pràctiques 
L’any 2017 hem acollit dos alumnes del grau d’Història de la UB al Cercle de 
Recerques i Estudis Mogoda i Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. 
Pel que fa als alumnes d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, quatre 
alumnes van acabar les pràctiques a primers de 2017 a: Centre d’Estudis de 
Granollers, Centre d’Estudis de Montjuïc, Centre d’Estudis Martorellencs i Associació 
Mirmanda. 
 
Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià (FIECOV) 
La FIECOV havia estat durant molts anys inactiva, reduint la seva activitat a 
l’organització de jornades conjuntament amb la Universitat de València. 
Fruit de la nova situació política, aquest 2017 ha començat un nou període, amb 
perspectiva de ple funcionament. Des d’abans i durant el Recercat, han mantingut 
contactes tant amb la Coordinadora com amb l’IRMU, per a establir línies de 
col·laboració. 
Ha estat clau la disponibilitat per part de la Institució Alfons el Magnànim de la 
Diputació de València d’un tècnic de la plantilla (Manel Pastor) que es fes càrrec 
d’aquestes tasques de gestió. 
El dia 6 de maig es va celebrar a València l’Assemblea General de la FIECOV a la que 
van assistir M.Carme Jiménez i Francesc Viso. 
La federació va començar amb l’adhesió d’unes 16 entitats, quantitat que ha anat 
augmentant amb el temps. Tenen previstes algunes activitats i assegurat el seu 
finançament, com ara la convocatòria d’uns premis de recerca per a joves, 
l’organització de jornades amb la Universitat de València, etc. 
Durant l’Assemblea es va aprovar per aclamació l’adhesió de la FIECOV a la 
Coordinadora. És un acord molt ben acollit per tots els centres assistents. Es tracta 
d’una adhesió a títol individual (FIECOV com a entitat jurídica), deixant a la iniciativa 
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de cada centre valencià la decisió de formar part de la CCEPC si ho consideren adient 
(en aquests moments en tenim adherits tres centres). 
 
Manifest del Consell de l’Associacionisme Cultural Català 
El 23 de setembre es va celebrar una reunió extraordinària del Consell de 
l'Associacionisme Cultural Català del qual en som membres, per a adoptar un 
posicionament en relació a les accions del Govern espanyol destinades a impedir el 
referèndum convocat pel Govern de Catalunya pel proper 1 d’octubre de 2017, i a la 
suspensió de l’autogovern de Catalunya. 
Ens va semblar que tindria més força poder fer arribar als centres adherits el manifest 
o acords que es prenguessin entre totes les més de trenta federacions. El manifest 
acordat es va enviar dilluns 25 de setembre a  tots els centres adherits. 
 
Consell de Participació al Memorial Democràtic 
El Memorial Democràtic a continuat fent activitats, bàsicament a la seu barcelonina 
(exposicions, presentacions de llibres, millora del banc audiovisual de testimonis), però 
ha fet poca activitat a les comarques i en col·laboració amb les entitats 
memorialístiques i els centres locals. 
El Consell de Participació ha mostrat la seva satisfacció perquè es convoquessin de 
nou subvencions per a activitats memorialístiques: per a les entitats (Memòria 
Democràtic) i per a Ajuntaments (Direcció General de Relacions Institucionals), però 
s’ha criticat el poc temps per presentar les propostes (un mes en ple agost) i el poc 
temps per executar les accions (fins l’octubre) i el fet que s’hagin d’haver pagat les 
factures abans de cobrar la subvenció que mai arriba al 100% de l’activitat. Tot plegat 
ha fet que moltes entitats hagin renunciat a presentar-se. Finalment, les de les entitats 
s’han pogut tirar endavant malgrat el 155, però les dels ajuntaments no. S’ha demanat 
que es convoquin abans pel 2018. 
També s’ha criticat, en aquest cas a la DGRI, que tingui els Espais de Memòria que hi 
ha pel territori “oblidats” i sense ajudes, ni promoció. S’ha demanat/exigit la reactivació 
dels Espais de Memòria Democràtica territorials. 
Per tal d’agilitzar i millorar la participació del Consell de Participació, es va presentar 
una candidatura formada per quatre persones, entre ells el representant de la CCEPC 
(Ramon Arnabat), per renovar els càrrecs i unes propostes d’actuació. La candidatura 
va ser aprovada per unanimitat.   
 

2.2.- Proposta per el 2018 

Continuar amb les relacions institucionals establertes i fer-ne amb altres 
administracions i entitats. 
 
Consells Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental 
Mantenir el suport dels dos consells comarcals per a les properes trobades i les 
edicions de les corresponents actes. 
 
Alumnes en pràctiques 
Aquest segon semestre del curs 2017-2018 acollim per primera vegada un alumne del 
grau d’Història de la UAB, que està fent les pràctiques a Terrassa. 
També tenim altres alumnes: 

• Quatre alumnes del grau d’Ha. de la UB que fan les pràctiques a la CCEPC, al 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, a la Fundació Roca i Galès i al Taller d’Història del 
Clot – Camp de l’Arpa. 

• Un alumne del grau d’Humanitats de la UAB que fa les pràctiques a la CCEPC. 
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3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner 

 
M.Carme Jiménez, directora de l’Institut Ramon Muntaner informa sobre els següents 
temes: 
 
3.1.- ACTIVITATS I PROJECTES 
 
Comunicació i visibilitat: disposem de tota una sèrie de projectes a disposició dels 
centres: 

o Portal www.irmu.org: recordem que tots els centres disposeu d’un codi i una clau 
per a actualitzar la informació dels vostres centres . S’ha incorporat un cercador de 
centres a la pàgina principal per accedir més directament a la informació dels 
centres. Algunes dades: 

▪ Actualment es recull la informació de 340 entitats.  
▪ Hi ha 165 capçaleres de revistes 
▪ Hi ha 1572 monografies 

o Gràcies a la informació que ens envieu i que incorporeu al portal podem generar el 
newsletter setmanal i confeccionar documents de resum de dades anuals. Aquest 
informe es farà públic i s’enviarà a les entitats.  

o Plecs d’Història Local: plataforma també de difusió de les publicacions dels 
centres. És important que ens les feu arribar per tal que puguem realitzar 
ressenyes. 

o Calendari 2018: el calendari es dedica enguany a la commemoració dels 80 any 
de la Batalla de l’Ebre. 
Us recordem que el mes d’octubre us demanarem el llistat d’activitats principals 
previstes per al 2019. Si voleu suggerir alguna temàtica per al calendari us els 
agrairem. 

o Participació en la Setmana del Llibre en Català: Enguany se celebrarà entre el 7 i 
el 16 de setembre. L’objectiu seria agafar dos estands i compartir la gestió amb la 
Fira del Llibre Ebrenc. 

 
Projectes 
o RECERCAT 

Tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 d’abril de 2018 a Manresa.  
Les inscripcions estan obertes fins al dia 20 de març. Ja us podeu inscriure a 

www.irmu.org i consultar el programa. Us animen a presentar candidatures als 
premis Recercat: una persona i una entitat. Termini el mateix 20 de març 
En breu, obrirem el II Premi d’Obra Gràfica Recercat per a seleccionar l’Obra que 
es lliurarà a les persones guardonades amb el Premi Recercat per a les properes 
edicions. 
Per al 2019  a Cervera volem mantenir la possibilitat de preparar pòsters per part 
dels centres en relació a algun projecte que estiguin realitzant. Les bases per a 
presentar els pòsters seran les mateixes que aquests dos anys anteriors.  

o IV Jornada Institut Ramon Muntaner 
Jornada que celebrem cada 2 ó 3 anys amb l’objectiu de difondre els projectes, 
activitats i publicacions dels centres d’estudis i generar un espai de debat. Tindrà 
lloc els dies 29 i 30 de juny de 2018 a Móra la Nova. Enguany servirà per 
commemorar els 15 anys de constitució de l’Institut Ramon Muntaner. En breu, 
informarem del programa. 

o Espai Despuig 
La X edició amb el títol “ La missió de la Universitat i la seva confluència amb el 
món local” va tenir lloc a Santjust Desvern el novembre passat. Estem en procés 
d’edició dels continguts. 

http://www.irmu.org/
http://www.irmu.org/
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La propera edició es farà el 2019 coincidint amb la propera Assemblea de la 
CCEPC a Riudoms.  

 
o Fira del Llibre Ebrenc i Setmana del Llibre en Català  

La Fira del Llibre Ebrenc tindrà lloc  del 24 al 27 de maig de 2018 a la Plaça de 
Dalt de Móra d’Ebre (nova ubicació). L’estructura continuarà sent la iniciada el 
2015 amb un espai conjunt de llibreria.  
Amb aquesta estructura que posem en pràctica per la Fira del Llibre Ebrenc 
enguany ens proposem participar de nou en la Setmana del Llibre en Català. 
Si voleu que les vostres publicacions que van al Recercat puguin anar també a la 
Setmana del Llibre en català només cal que ho indiqueu a la fitxa d’inscripció. Més 
endavant farem una nova crida per aquelles entitats que no hagin pogut participar 
en el Recercat però si que vulguin estar presents a la Setmana del Llibre en 
Català. 
 

o Edició del Diccionari biogràfic dels diputats de la Mancomunitat. 
L’any 2017 es va arribar a un acord amb la Diputació de Barcelona per l’edició 
impresa del  Diccionari biogràfic dels diputats de la Mancomunitat. Des del passat 
mes de juny s’està treballant en la revisió de les biografies consultables a la Web, 
així com per obtenir  fotografies de la major part dels diputats. Aquest treball de 
revisió ha estat possible gràcies a un acord de finançament de les quatre 
diputacions catalanes. En aquests moment la revisió editorial està gairebé acabada 
i s’espera que l’edició del diccionari es realitzi durant aquest any.  
 

o RACO 
Assessorament per a les revistes científiques 
Des de l’Institut oferim un servei d’assessorament a les revistes científiques dels 
centres que vulguin adaptar les als paràmetres d’avaluació del CARHUS+. El 2017 
s’ha fet assessorament a: 

o Aplec de treballs - CE Conca de Barberà 
o El podall - CE Conca de Barberà 
o Quaderns de l'Hospitalet - CEL'H 

S’ha fet una revisió de les fitxes d’algunes revistes a petició de CARHUS+ 
S’ha fet el seguiment de CARHUS+ per si es publicava el nou llistat d’avaluacions i 
calia fer al·legacions. 
Seleccionarem un parell de revistes en breu per a fer l’assessorament. Si algú té 
especial interès pot posar-se en contacte amb nosaltres. 
 

o Carnet dels centres d’estudis 
Enguany caldrà renovar els carnets que es van expedir amb data de caducitat de 
2018. Se’n faran per 10 anys. 
 

o Activats i projectes vinculats a la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
Participen en diferents programes amb l’objectiu de donar difusió a les recerques i 
activitats dels centres i per facilitar-los materials que puguin aprofitar en les seves 
programacions. La participació en aquests programes permet la difusió conjunta 
més enllà dels nostres canals habituals i també a especialistes i gent interessada 
en aquests temes. La persona de contacte en relació a aquests programes és 

Carles Barrull: carles@irmu.org  
o Inventaris del Patrimoni Cultural Immaterial 
o Seguiment dels projectes de patrimoni etnològic dels centres i 

assessorament  

mailto:carles@irmu.org
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o Participació en el comitè organitzador del III Simposi de les Festes del Foc 
a la Mediterrània que tindrà lloc a Gandia els dies 13, 14 i 15 d’abril 

o Participació en l’organització de les Jornades d’Etnologia de les Terres de 
l’Ebre  

o Participació en l’organització del I Congrés de Jota als territoris de parla 
catalana que tindrà lloc a Falset del 19 al 21 d’octubre de 2018 
 

o Exposicions 
o  “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Catalunya” 
L’exposició itinerarà tot el 2018. 
Ja disposa de materials didàctics perquè es puguin realitzar visites escolars. 
Trobareu tota la informació de l'exposició a l'enllaç 

arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/ 
Al portal podeu consultar altres exposicions de centres d’estudis que estan en 
oferta i que podeu sol·licitar. 

 
o Participació en edicions de publicacions 

- Participació en l’edició de l’IBIX que inclou els continguts del X Col·loqui 
Internacional d’Estudis Transpirinencs. 

- Participació en la producció de Plecs d’Història Local: ressenyes, agenda i 
noticiari.  

- Estem treballant en l’edició de les actes del congrés centrat en el Teatre de 
Nadal celebrat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

- Estem treballant en l’edició de les actes del II Simposi dels Focs a la 
Mediterrània que es va celebrar a Reus el maig del 2017. L’editorial Afers 
l’inclourà dins la seva col·lecció dels congressos. 

- A més a més de les que fem conjuntament amb la CCEPC. 
 

o Participació en jornades i congressos organitzats amb d’altres institucions o 
pels centres d’estudis   

• Participació en les diferents trobades d’entitats celebrades al territori 

• Coorganització i participació  dels  Tastets de Patrimoni de primavera i de 
tardor, projecte conjunt amb la Biblioteca Pública de Tarragona, que porta 
en vigor des del 2010 . Els de primavera de 2018 tindran com a eix central 
la el Delta de l’Ebre. 

• Organització de la V Jornada “Finestres al Territori” amb la Biblioteca 
Pública de Tarragona, jornada on es presenten les publicacions periòdiques 
de la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre que han rebut ajut de 
l’IRMU i, la majoria d’elles, també de la Fundació Mutua Catalana .  

• Participació en el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla que tindrà lloc 
el darrer cap de setmana d’octubre a la Sénia amb el títol “Les músiques de 
la festa” 

• Els Sons del foc. III Simposi Internacional a Gandia 

• Preparació de l’XI Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs.  

• Participació en la commemoració dels 80 anys de la Batalla de l’Ebre 
 
o Commemoracions 

Any Europeu del Patrimoni Cultural 
Us recordem que podeu adherir les vostres activitats a l’Any Europeu del 
patrimoni cultural fent arribar la informació a la web 

http://cultura.gencat.cat/ca/anypatrimoni/inici/  
Any Fabra 

https://arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/
http://cultura.gencat.cat/ca/anypatrimoni/inici/
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Podeu fer el mateix amb les activitats que vulgueu vincular a l’Any Fabra  

http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/agenda/  
 

o Participació dels centres d’estudis en les Jornades Europees de Patrimoni 
Se celebraran del 12 al 14 d’octubre  
Des de l’IRMU ens encarreguem de: 
- La difusió de la informació entre els centres per fomentar la participació 
- La recollida de les fitxes amb les propostes dels centres 
- La revisió del programa final 
- El seguiment de l’activitat 
- La recollida de dades finals de participació 

 
o Relació entre els centres d’estudis i les Universitats 

- Estem treballant amb la Xarxa Vives per tal de fer uns convenis específics 
amb cada universitat per tal que la tasca dels professors universitaris en 
relació al món local i vinculada a centres d’estudis pugui ser reconeguda en 
els seus currículums i també estem mirant de concretar accions per fer més 
estreta la col·laboració entre centres i universitats. S’estan fent uns 
informes que seran les bases per als convenis. Una part d’aquesta 
informació surt de les enquestes que us vam enviar l’estiu passat. 

 
o Ajuts i premis de Recerca 

Aquest 2018: 
- V Convocatòria de la Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus”. Encara 

no està oberta. 
- Premi de Recerca “Ramon Muntaner” dins els premis de Recerca Jove de 

l’AGAUR. L’objectiu reconèixer el millor treball en ciències humanes, socials 
o naturals que plantegi una proposta d’aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, 
de la promoció turística o del territori, de la conservació i la gestió del 
patrimoni o en qualsevol altre i que proposi algun element o recurs que 
pugui contribuir al desenvolupament local. Es valorarà especialment que el 
treball s’hagi realitzat en col·laboració amb un centre o institut d’estudis de 
recerca local o comarcal. L’entenem com una via per incrementar la 
col·laboració entre els centres educatius i els centres d’estudis. Animem a 
que us adreceu als Instituts  

- Beques de recerca “Francesc Eiximenis”. Termini obert fins el 20 d’abril. 
- XIX Premi Ricart i Giralt convocat conjuntament amb el Museu Marítim. 

S’obrirà la convocatòria en breu 
- II Premi d’Obra Gràfica Recercat. S’obrirà la convocatòria en breu. 

 

4.- Publicacions / mitjans de difusió / exposicions 

 
Narcís Figueras, vicepresident segon de la CCEPC, informa sobre els següents temes:  
 

Desenvolupat el  2017: 
 
4.1.- Revista Frontissa. Edició dels números 33 i 34.  
Tramesa a centres d'estudis adherits, arxius i administracions.  
Coincidint amb el 25è aniversari de la Coordinadora, es va plantejar de forma especial 
el número 34 de la revista, ampliant-ne les pàgines i amb un enfocament diferent dels 
continguts. 

o Editorial: El conseller Lluís Puig havia acceptat l’encàrrec abans del 155. La va 
enviar des de Brussel·les 

o Orígens i constitució de la CCEPC. 

http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/agenda/
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o Expresidentes /expresidents. Petits articles de cada un d’ells independentment 
de la durada de la seva presidència. 

o Els congressos i les exposicions de la CCEPC. 
o Institut d’Estudis Catalans sobre l’àmbit dels centres d’estudis. 
o Article de Josep S. Cid. Ens va semblar que era un bon moment per invitar el 

Josep S. Cid a fer una aportació sobre els motius i els primers passos de la 
proposta de constitució de l’IRMU. 

o CCEPC i IRMU, catorze anys fent camí junts. 
o Articles territorials: 6 articles per fer una petita pinzellada de determinats espais 

territorials amplis: País Valencià, Illes, Andorra, Catalunya del Nord, la Franja i 
Barcelona.  

o Noves generacions: Hem encarregat 4 articles a persones «joves» amb 
diferents relacions amb els centres d’estudis. 

o Contraportada: Aquesta vegada la llista de centres de la CCEPC l’ordenarem 
per ordre de l’any de la constitució. Estem a l’espera de rebre algunes 
adhesions de centres que han manifestat la voluntat d’adhesió per tancar la 
llista. 

 
4.2.- Suplement Plecs d'Història Local 
Editat per l’Institut Ramon Muntaner, la CCEPC i L’Avenç. Gaudeix del suport de les 
quatre diputacions catalanes i de la Fundació Privada Mútua Catalana. 
Des de la CCEPC i l’IRMU fem arribar Plecs a tots els centres adherits. 
Edició de quatre números durant l’any 2017: 

• 164. Els arxius municipals al segle XXI. 

• 165. Destrucció, salvaguarda i memòria del patrimoni artístic religiós de l’Època 

Moderna. 

• 166. Avatars socials de les relacions de treball. 

• 167. Instituts d’Estudis i àmbit provincial: trajectòria i actualització.    

 
4.3.- Edició de les actes del X congrés “Recursos i territori. Perspectiva històrica 
i nous equilibris”. 
Publicació presentada a la Sala d’actes de la Delegació del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya al Bages-Berguedà, el divendres 15 de desembre.  
En el volum s’hi recullen a més de la presentació, de la lliçó inaugural i de les 
conclusions, dues conferències més, set ponències i 34 comunicacions  relacionades 
amb els quatre àmbits que va treballar el congrés: alimentació, poblament, 
comunicacions i energia. 
La presentació va anar a càrrec del vicepresident de la CCEPC, Carles Riba Romeva, i 
dels dos curadors de l’edició, Ignasi Cuadros i Oriol Fort. Seguidament es va 
pronunciar la conferència «La transició energètica al Bages», a càrrec de Genís Riba.  
 
4.4.- Exposició “Patrimoni oblidat, memòria literària” i itinerància 
Calendari de la itinerància realitzada durant l’any 2017: 

 

CERAP Riudoms CERAP 1 febr. – 28 febr. 

C.L. Reus Reus CLR 1 març. – 31 març. 

Museu de la 

Vida Rural 

Espluga de 

Francolí 

Museu de la Vida Rural 31 març  - 16 d’abril 

IRMU Móra la Nova  17 al 30 d’abril 

CE Conca de 

Barberà 

Montblanc Museu Arxiu 1 maig – 31 maig 

Arxiu  Monestir de Santes 1 al 27 de juny 
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Bibliogràfic de 

Santes Creus 

Creus 

CE Molletans Mollet del 

Vallès 

CC La Marineta 28 juny – 19 jul. 

Museu de 

Cambrils 

Cambrils Museu Molí de les tres 

eres 

20 juliol – 31 d’agost 

CELHI Hospitalet de 

l’Infant 

Sala Infant Pere 1a quinzena set. 

IME Menorca Ciutadella, Alaior, Maó 2a quinzena setembre fins 

finals d’octubre 

CECI Igualada Biblioteca Central 2 al 30 de novembre 

IE Baix Cinca Fraga Espai comarcal 1 al 17 de desembre 

CECBLL St. Feliu de 

Llobregat 

Centre Cívic Mas Lluí 17 desembre al 7 de 

gener 
 
El catàleg de l’exposició “Patrimoni oblidat, memòria literària” es va presentar 
oficialment el dimarts 7 de març de 2017 al Centre de Lectura de Reus, coincidint amb 
la inauguració de l’exposició i la presentació de l’exposició virtual 
(www,patrimonioblidat.cat). 
 
4.5.- Projecte “Espai i Festa. Topografia urbana de la festa a Barcelona” 
Es tracta d’un projecte conjunt dels centres d’estudis de la ciutat de Barcelona, 
coordinat per la CCEPC i l’IRMU i que compta amb el suport econòmic de l’ICUB de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
El projecte gira al voltant del fet transformador de l’espai urbà en espai festiu i el 
resultat ha de ser una exposició que itineri pels barris de Barcelona, amb el 
corresponent catàleg i la programació de xerrades i visites. 

 

Proposta per el 2018 

 
4.6.- Publicació dels números 35 i 36 de la revista Frontissa. 
Mantenir la regularitat en l’edició dels dos números. Tot just després d’imprimir la 
revista, a vegades abans de fer la tramesa als centres d’estudis, ja es pot descarregar 
la versió pdf al web de la Coordinadora. Recomanem als centres d’estudis que enviïn 
l’enllaç als seus socis i que aquests se la puguin descarregar. 
 
4.7.- Suplement Plecs d'Història Local 
Continuar amb la publicació d’aquest suplement de la revista L’Avenç. 
Edició dels números 168, 169, 170 i 171. Temàtiques: 
Febrer. Dóna, consciència i repressió en època contemporània. 
Abril. Les ordes militars a Catalunya i València als segles medievals i moderns. 
Juliol. El tràfic d’esclaus. 
Novembre: Patrimoni cultural immaterial. 
 
4.8.- Edició de les actes de la II Trobada d’Entitats d’Estudis del Vallès  
Fins ara no s’ha pogut assegurar i concretar l’edició de les actes d’aquesta trobada 
celebrada a Montmeló el 2015 amb el títol “El pas de la societat agrària a la societat 
industrial al Vallès”. 
El llibre aplega un total de dotze treballs i ha estat possible gràcies al suport dels dos 
consells comarcals vallesans.  
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4.9.-  I Jornada sobre Historiografia Local. Aportacions sobre la II República 
Edició de les actes de la jornada celebrada el 18 de novembre de 2017 a l’Aula Magna 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Veure contingut a l’apartat 6.2. 
 
4.10.- Edició del catàleg de l’exposició  “Espai i Festa. Topografia urbana de la 
festa a Barcelona” 
Abans de l’estiu es preveu inaugurar l’exposició, que anirà acompanyada del 
corresponent catàleg. 
 
4.11.- Exposició “Patrimoni oblidat, memòria literària” i itinerància 
Calendari de la itinerància programada per a l’any 2018: 

CE Argentonins Argentona Casa Gòtica 8 gener al 8 febrer 

Assoc. Poble Vell Corbera d’Ebre Església vella 9 febrer al 9 de març 

Arxiu Històric de 

Lleida / CEC 

Segrià 

Lleida Arxiu històric de 

Lleida  

10 de març al 9 d’abril 

CE Bages / 

Recercat 

Manresa Sala Plana de l’Om 10 al 15 d’abril 

CRAC Cerdanyola Museu de Ca 

n’Oliver 

18 d’abril al 20 de maig 

PEHOC Vall d’en Bas Centre Can Trona 21 de maig al 17 de juny 

Disponible   2a quinzena de juny 

Observatori 

socioeconòmic de 

les terres de Lleida 

Torrebesses  Tot juliol 

Ajuntament de 

Vinebre / IRMU 

Vinebre  Agost 

Arxiu d’Ha. de 

Castellar 

Castellar del 

Vallès 

 1 al 14 setembre 

Octubre – desembre. Itinerància País Valencià 

CE Maestrat   1a quinzena octubre 

IEC Marina Alta   18 octubre al 3 

novembre 

CEIC Alfons el 

Vell 

Gandia  15 al 28 novembre  

Col·lectiu Vall de 

Vernissa 

Llocnou de 

Sant Jeroni (la 

Safor) 

 29 novembre al 3 

desembre 

IE Horta Sud   4 al 17 desembre 
 
Aviat es farà l’oferta per a programar la itinerància del 2019. 
 
 

5.- Assessorament als centres i altres serveis 

 
Francesc Viso, coordinador – gerent de la CCEPC informa sobre aquests temes: 
 

Desenvolupat el 2017: 

5.1.- Servei d’assessorament des de l’assessoria CoopdeMà / Talaia. 
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Des de l’assessoria Talaia – Coopdemà, la CCEPC ofereix als centres associats un 
servei de suport en temes de gestió de les entitats (legal, laboral, fiscal, etc).   
Les dades d’aquests servei per part dels centres ha tingut un lleuger augment respecte 
a l’any 2017, amb unes 170 consultes. 
Tornem a recordar que tots els centres d’estudis adherits poden utilitzar aquest servei 
d’assessorament. Contacte: Josep Padrosa, Consultoria CoopdeMà, tel. 932640356 

josep@coopdema.cat  
 
5.2.- Oferiment d’assegurances pels membres de Junta i de responsabilitat civil 

pels centres d’estudis. 

És el segon any que oferim dues pòlisses d’assegurances per els centres d’estudis 
adherits. 
Cada mes d’abril es renoven amb  la cooperativa d’assegurances Arç dues pòlisses 
col·lectives: una de responsabilitat civil sobre les activitats que desenvolupen els 
centres i una altra de responsabilitat de membres de Junta i administradors de les 
entitats. 
Donat que als centres d’Andorra, la Catalunya Nord, només els hem pogut oferir la 
segona assegurança, durant el 2017 hem mirat de trobar una solució però de moment 
no és possible. Hi insistirem. 
Un cop renovades les pòlisses, enviem un certificat nominal de cobertura per a cada 
entitat. 
 

5.3.- Cursos de formació / jornades de treball 

• Taula rodona “Possibilitats de col·laboració entres els centres d’estudis i els 
centres educatius”. Oberta a tots els centres dins la IX Trobada de Centres 
d’Estudis de Lleida, la Franja, Aran i Andorra. Seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
(Lleida), 10 de juny. Amb la participació de Raül Manzano (Centre de Recursos 
Pedagògics del Segrià), Meritxell Amorós (Grau en pedagogia per la URV i 
col·laboradora en projectes de l’IRMU) i Eduard Trepat (moderador). 

• Jornada formativa Llei de protecció de dades. Conceptes bàsics i principals 
novetats del reglament europeu, a càrrec d’Eva Cortès, consultora en protecció de 
dades i organitzada el 21 de setembre per l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català a la seva seu social de Barcelona i oberta a les entitats que formen part de 
les federacions membres. 

 

Previsió pel 2018: 

5.4.- Manteniment del servei d’assessorament. 
Mantenir el servei de consulta a través de l'assessoria Talaia. Tornar a fer un 
recordatori als centres d’estudis sobre l’ús que poden fer d’aquest servei. 
 
5.5.- Mantenir les assegurances col·lectives. 

Tornar a subscriure amb Arç les dues pòlisses d’assegurances col·lectives i mirar de 

resoldre al cas de les entitats de fora l’Estat Espanyol. 

 

5.5.- Oferiment de cursos de formació. 

Tornar a oferir cursos de formació propis o a través de l’Ens de l’Associacionisme 
Cultural. 
 

6.- Jornades, congressos i línies de recerca 

 

Narcís Figueras, vicepresident segon de la CCEPC, informa sobre els següents temes:  

mailto:josep@coopdema.cat
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Desenvolupat el  2017: 

6.1.- Cicle de conferències – Congrés Obert “Recursos i territori. Perspectiva 
històrica i nous equilibris”.   
L’objectiu d’aquest cicle de conferències és portar al territori alguns dels continguts 
desenvolupats al congrés celebrat a Manresa. 
Fruit de les sol·licituds rebudes per part dels centres d’estudis, el cicle de conferències 
va quedar així: 

• 6 d’octubre. Móra la Nova. Organitza: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. 
Conferenciant: Jordi Martí - Henneberg: "Els ports de Catalunya, accés 
ferroviari i patrimoni industrial".  

• 29 d’octubre. Gelida Organitza: Amics del Castell de Gelida.  Conferenciant: 
Jordi Serra i Massansalvador: "Parc rural del Montserrat: retorn a la natura".  

• 15 novembre. Argentona Organitza: Centre d’Estudis Argentonins. Conferència: 
Rosa Congost: “Els homes, la terra i els recursos alimentaris. Una perspectiva 
històrica”.  

• 16 novembre. Sant Feliu de Llobregat Organitza: Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat. Conferenciant: Carles Riba: “Eines per avaluar els recursos 
del territori”. 

• 17 novembre. Pont de Suert. Organitza: Centre d’Estudis Ribagorçans. 
Conferència: Joan Vallès: “Etnobotànica del Pirineu català: estat actual i 
propostes de futur”. 

• 25 novembre. Àger. Organitza: Fundació Arnau Mir de Tost.  Conferència: 
Antoni Pol: “Nous equilibris per a territoris desequilibrats”.  

• 28 de novembre. Sabadell. Organitza: Fundació Bosch i Cardellach. 
Conferenciant: Jaume Barceló: "Futur de la mobilitat: sostenibilitat i 
accessibilitat".  

• 4 desembre. Riudoms. Organitza: Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de 
Palomar”. Conferenciant: Josep M. García Àlvarez-Coque: “Reptes de 
l’agricultura mediterrània. Lliçons apreses i models emergents".  

• 15 de desembre. Manresa. Organitza: Centre d’Estudis del Bages. 
Conferenciant: Genís Riba Sanmartí: “La transició energètica al Bages”. 
Coincideix amb la presentació de l’edició de les actes del congrés. 

• 16 de desembre. Torrebesses. Organitza: Observatori Sociodemogràfic de les 
Terres de Lleida. Conferenciant: Carles Riba: “Eines per avaluar els recursos 
del territori”. 

 
6.2.-  I Jornada sobre Historiografia Local. Aportacions sobre la II República 
Dissabte, 18 de novembre de 2017. Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
En el marc de la celebració del 75è aniversari de l’IEI i dels 25 anys de la CCEPC, 
aquestes jornades es plantegen com l’exposició d’un estat de la qüestió de l’aportació 
feta a la historiografia general des de la recerca local i comarcal. Les publicacions 
resultants de les jornades, permetrien identificar què ens han aportat els estudis locals.  
Cada edició de les jornades es centrarà en un període històric o temàtica concreta. La 
temàtica triada per a treballar en aquesta primera ocasió és la II República. 
L’objecte d’estudi s’estructura en 9 apartats que s’encarreguen a historiadors/es 
especialistes en cada temàtica. Aquests apartats es van organitzar en tres aules 
rodones. 
TAULA RODONA 1. Debat. 
         Temàtiques i ponents: 

- Corrents polítiques. Carles Santacana (UB – Centre d’Estudis de 
L’Hospitalet) 

- Organització del poder local. Arnau Company (UIB) 
- Dones. Meritxell Ferré (URV) 
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- Moderador: Ramon Arnabat (URV – Institut d’Estudis Penedesencs) 
TAULA RODONA 2. Debat 
          Temàtiques i ponents: 

- Premsa local i comarcal. Josep M. Figueres (UAB) 
- Transmissió / moviment d’idees. Antonio Calzado (UV) 
- Cultura catalana. Enric Pujol (UAB – Associació Mirmanda) 
- Moderador: Òscar Jané (UAB – Associació Mirmanda – Centre d’Estudis 

Ribagorçans) 
TAULA RODONA 3. Debat 

Temàtiques i ponents: 
- Associacionisme / radiografia de la societat. Ramon Arnabat (URV) / Xavier 

Ferré (URV) 
- Ensenyament. Cèlia Cañellas  
- Conflictes. Manel López (UdL) 
- Moderador: Carles Santacana (UB –Centre d’Estudis de l’Hospitalet) 

Conclussions. Futures línies de treball.  
 
6.3.- Altres jornades i congressos 
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis. 
 

Previsió per el 2018: 

6.4.- Celebració del XI Congrés de la CCEPC  
Tindrà lloc a Banyoles els dies 23, 24 i 25 de novembre de 2018 amb el títol “La 

construcció d’un territori: identitat, política i societat” i s’estructurarà en tres àmbits 

temàtics. 

Es lliura documentació a banda amb més informació. 

 

6.5.- Participació a altres jornades i congressos 
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis. 
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7.- Memòria econòmica 2017 

 

Ignasi Cuadros, tresorer de la CCEPC explica la memòria econòmica de l’exercici 2017 

i la previsió de pressupost per a l’any 2018. 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2017 

 

INGRESSOS 2017 

Quotes socis 16.815,45 

Prestació de serveis 4.937,19 

Venda de llibres 28,84 

Donatius 195,00 

IRMU 67.043,92 

Fund. Mútua Catalana 5.000,00 

Ajunt. Barcelona 5.000,00 

Diputació Barcelona 5.000,00 

Generalitat de Catalunya 2.475,00 

Diputació Girona 8.000,00 

Diputació Lleida 10.000,00 

Altres  300,45 

Ajust. Posit. IVA 288,15 

TOTAL 125.084,00 

DESPESES 2017 

  

Sou coordinador 36.703,87 

SS empresa 10.583,24 

Serveis assessoria 5.047,36 

Asepeyo 490,64 

Material oficina 702,78 

Compensació càrrec president 34.106,04 

Serveis bancaris 219,58 

Dietes treball 2.105,99 

Dietes Junta i Assemblea 1.443,97 

Dietes president 1.904,47 

Altres dietes 642,18 

Assegurances CCEPC – col·lectives 4.134,35 

Correus 105,97 

PROJECTES  

Publicacions (Plecs, Frontissa, actes congrés) 17.254,25 

Exposicions  10.107,77 

Jornades i congressos 2.449,89 

Subscripcions i quotes 355,31 

Altres despeses 202,46 

TOTAL 128.560,12 

RESULTAT EXERCICI  - 3.476,12 
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2017 

 

ACTIU      65.990,12€ 

ACTIU NO CORRENT 

Inversió financ, llarg termini (Coop57)       901,52€ 

 

ACTIU CORRENT 

Deutors (vendes i prestació de serveis)    3.729,10€ 

Altres deutors (ajuts i subv.)              26.432,90€ 

Efectiu       34.905,67€ 

 

PASSIU            

PATRIMONI NET     50.051,81€ 

Fons social      34.672,90€ 

Reserves voluntàries     18.855,03€ 

Resultat exercici 2017    -3.476,12€ 

 

PASSIU CORRENT      14.052,83€ 

Deutes amb entitats de crèdit (targeta visa)        389,44€ 

Proveïdors i altres creditors 

(factures, hisenda, SS)       8.883,39€ 

Ingressos avançats        5.000,00€ 

 

PATRIMONI NET I PASSIU   64.104,64€ 

 

Es proposa que les pèrdues del 2017 es descomptin de les reserves voluntàries. 

18.855,03€  - 3.476,12€ = 15.378,91€ 

 
 

8.- Proposta de Pressupost 2018 

 

INGRESSOS 

Quotes socis    17.190,45€ 

Prestació serveis       1.400,00€ 

Venda de llibres             150,00€ 

Donatius           400,00€ 

IRMU     70.066,26€ 

Fundació Mútua Catalana      4.500,00€ 

Ajuntament de Barcelona    5.000,00€ 

Diputació Barcelona       4.000,00€ 

Diputació Tarragona     4.000,00€ 

Diputació Girona     8.000,00€ 

Diputació Lleida   10.000,00€ 

Generalitat de Catalunya    2.400,00€ 

Altres          300,00€ 

    _______________ 

  TOTAL           127.406,71€ 
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DESPESES 

Funcionament 

Sou coordinador   37.144,32€ 

SS empresa    10.710,24€ 

Serveis assessoria     5.100,00€ 

Asepeyo         496,53€ 

Material oficina        600,00€ 

Compensació càrrec president 34.106,04€ 

Serveis bancaris        350,00€ 

Dietes treball      2.100,00€ 

Dietes Junta i Assemblea    1.500,00€ 

Dietes president     2.000,00€ 

Altres dietes         600,00€ 

Assegurances      4.460,00€ 

Correus      1.000,00€ 

Equip informàtic        900,00€ 

Projectes 

Web          700,00€ 

Publicacions    10.400,00€ 

(Frontissa, Plecs, actes Vallès)    

Exposicions: 

Patrimoni oblidat                1.800,00€ 

Espai i Festa      5.000,00€ 

XI congrés        6.000,00€ 

Trobades i altres jornades         1.300,00€ 

Campanya de difusió        400.00€ 

Altres despeses 

Subscripcions i quotes       356,00€ 

Altres despeses        383,58€ 

    _______________ 

  TOTAL           127.406,71€ 
 

10.- Noves adhesions i baixes de centres d’estudis 

 
Josep Santesmases, president de la CCEPC explica que des de l'Assemblea anterior, 
han demanat la baixa a la CCEPC els següents centres d'estudis: 
 
Centre d’Estudis del Lluçanès 
Entitat sense activitat. 
Centre d’Estudis Centellencs 
Entitat sense activitat. 
Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Familiar 
Baixa voluntària 
 
Han sol·licitat l’adhesió a la CCEPC: 

• Associació Poble Vell de Corbera d’Ebre. 
c/ Poble Vell (Casa del metge), s/n. 43784 Corbera d’Ebre. Terra Alta 

Contacte: 608863616 (M. Dolors Sabaté CEdó) info@poblevell.cat  
www.poblevell.cat  

mailto:info@poblevell.cat
http://www.poblevell.cat/
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Fundada el 2013 amb l’objectiu de mantenir, difondre i gestionar el poble vell, 
la promoció i difusió del seu patrimoni, la realització d’activitats culturals i visites 
guiades a l’espai. 
No funciona amb socis. Principals recursos: les visites a l’espai. 
 

• Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià 
Adreça legal / postal: Guillem Sorolla, 37, BUNYOL, 46360 (País Valencià) 
Adreça operativa: Institució Alfons el Magnànim. C/ Corona, 36. 46003 València  

Contacte: Manuel Pastor 963883169 federacioidecos@gmail.com  
Creada l’any 1999. En aquests moments tenen vint centres i instituts d’estudis 
adherits. 
 

• Arxiu d’Història de Castellar  c/ Mina, 9-11 08211 Castellar de Vallès (Vallès 
Occidental). Contacte: 654385917 (Oriol Vicente) 

arxiuhistoriacastellar@gmail.com  

arxiuhistoriacastellardelvalles@blogspot.com  Fundat el 1982. Activitats 
principals: recollida i adquisició, catalogació i conservació de tota classe de 
documents, elements i objectes diversos que, de manera directa o indirecta, 
tinguin relació amb la vida, la cultura, història i costums de la vila de Castellar 
del Vallès.Editen la revista anual Plaça Vella. Tenen 175 socis.  
 

• Centre d’Estudis Segarrencs. Amb seu a Sant Guim de Freixenet, el centre 
es va fundar el 2015 i ara té 40 socis. D’àmbit comarcal. Activitats principals: 
estudi i divulgació del patrimoni natural i cultural de l’àmbit de la Segarra. 
Tenen previst l’edició de la revista “Sikarra”. Dades de contacte: Tel. 

666866220 (Daniel Espejo) cestudissegarrencs@gmail.com 

www.cestudissegarrencs.wordpress.com 
 

• Amics de la Seu Vella de Lleida. Amb seu a Vila Antònia, 3, 2n 1a (25003 
Lleida). Té 778 socis. Fomenta i promou el coneixement i la difusió de tots els 
aspectes del conjunt monumental del turó de la Seu Vella, tant en l’àmbit local, 
com en l’universal. 
Editen Anuari d’Història i Cultura. Contacte: 

secrretaria@amicsseuvellalleida.org telèfon 973233621  

www.amicsseuvellalleida.org  
 
Es presenten davant l’Assemblea les entitats Associació Poble Vell de Corbera d’Ebre 
i Amics de la Seu Vella de Lleida. 
 

5.- PRECS I PREGUNTES 

 
Antoni Pol de la Societat Andorrana de Ciències, proposa que les publicacions de la 
CCEPC en estoc es puguin oferir a altres institucions o entitats. S’acorda trobar 
fórmules per a oferir-les, aprofitant trobades territorials i altres actes per a evitar les 
despeses de tramesa. 
David Moré en representació del Centre d’Estudis Tossencs, s’ofereixen per a acollir la 
propera Assemblea de la CCEPC. S’acorda recollir l’oferiment per a l’Assemblea de 
l’any 2010 ja que el 2019 celebrarem l’Assemblea a Riudoms. 
Maria Jesús Llavero del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià, proposa que ja que 
tenim la informació de les activitats més importants dels centres d’estudis per a 
l’elaboració del calendari, aprofitar aquesta informació per a programar les principals 
activitats de la CCEPC i de l’IRMU i que no coincideixin en les mateixes dates. 

mailto:federacioidecos@gmail.com
mailto:arxiuhistoriacastellar@gmail.com
mailto:arxiuhistoriacastellardelvalles@blogspot.com
mailto:cestudissegarrencs@gmail.com
http://www.cestudissegarrencs.wordpress.com/
mailto:secrretaria@amicsseuvellalleida.org
http://www.amicsseuvellalleida.org/
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Francesc Comas, del Centre d’Estudis del Bages convida a assistir al proper Recercat 
que tindrà lloc a Manresa. Eduard Trepat, del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià 
també convida al congrés sobre pedra el proper cap de setmana aquí a l’IEI. 
Maria Quintana del Centre d’Estudis Santjustencs demana que es faciliti als centres un 
llistat dels centres d’estudis que formen part de la FIECOPV. 
Jordi Forcada del Grup de Recerques Cerdanya demana més projecció del col·lectiu a 
les xarxes socials. M. Carme Jiménez, directora de l’IRMU anima els centres a enviar 
informació de les activitats ja que es poden difondre per Facebook i Twitter. 
Rosa Abòs del Grup d’Estudis d’Esplugues informa sobre el projecte “50 anys sense el 
Raval”. 
 
Oriol Fort del Centre d’Estudis Molletans proposa que consti en acta el recolzament de 
la CCEPC i dels centres associats als presos polítics i exiliats. S’aprova la proposta. 
Josep Santesmases, president de la CCEPC tanca l’Assemblea amb unes paraules de 
record per a dues persones implicades amb la CCEPC que ens han deixat: Lourdes 
Plans i Joaquim Capdevila. 
 
Sense més temes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12.45 hores, de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
Lleida, 17 de març de 2018 

 

 

                         
 
Josep Santesmases i Ollé     Pilar Tarrada i Gol 
President       Secretària 
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Liquidació del pressupost 2017 

                                                 
2 Falten per cobrar 2.200 € 
3 2 subvencions dins programa fem ocupació 
4 Imputat 2017 subvencions SOC garantía juvenil 
5 Procediran a una reducció perquè no han acceptat nòmines que era la nostra aportació principal al projecte 
6 Hem cobrat el 50% 

INGRESSOS  Pressupostat Imports 

Generalitat de Catalunya 

(ordinari+política lingüística+SOC) 

 606.000,00 € 

8.186,84 € 

2.358,72 € 

 

600.000,00 € 

8.186,842 € 

6.000,00 € 

4.717,44 3€ 

4.111,68 €4 

Diputació de Girona Plecs Història Local 

Transpirinencs 

Beques 

Diputats 

3.000,00 € 

3.000,00 € 

10.000,00  € 

5.000,00 € 

3.000,00 € 

1.806,005 € 

10.000,00 € 

5.000,00 € 

Diputació de Tarragona   Plecs d’Història Local 

                       IPCITE 

              IPCI Penedès 

Mancomunitat 

3.000,00 €  

20.000,00 € 

5.000,00 € 

5.000,00 € 

33.000,00 € 

Diputació de Barcelona Diputats Mancomunitat 5.000,00 € 0,00 € 

Diputació de Lleida Mancomunitat 5.000,00 € 0,00  € 

Gencat-Biblioteca Pública de Tarragona  400,00 € 400,00 € 

ILLENC  i  Ajuntament BCN  0,00 € 0,00 € 

Inscripcions Jornades   

Recercat 

Tastets primavera 

Tastets tardor 

Trobada Tarragona 

Trobada Diòcesi 

Jornades Etnologia 

Transpirinencs 

Espai Despuig 

Litterarum 

4.000,00 € 

 

 

5899,00 € 
1879,00 € 

930,00 € 

830,00 € 

221,00 € 

 

--- 

504,00 € 

965,00 € 

--- 

570,00 € 

 

Fundació Josep Irla Patrocini  3.000,00 € 

 

3.000,00 € 

Fundació Privada Mútua Catalana 

 

 6.000,00 € 

 

6.000,00 € 

Ajuntament de REUS (Recercat)  2.000,00€ 2.000,00 € 

Obra Social de la Caixa  

 

 
Beca Terra d’Ateneus 

Transpirinencs 

Recercat 

Suport Inventaris 

Espai Despuig 

Publicació Simposi 

Exposició Envelat 

Acte final IPCITE 

Publicació teatre 

70.000,00 € 
7.000 

3.000 

12.000 

2.000 

1.000 

5.000 

35.000 

5.000 

75.000,006 € 
7.000 

3.000 

12.000 

2.000 

1.000 

5.000 

35.000 

5.000 

5.000 

IDAPA  2.000,00 € 2.000,00 € 

Ingrés per vendes de publicacions i 

facturació 

 1.000,00 € 1.358,16 € 
700,00 € (Girona) 

51,16 € (vendes Afers) 

497,00 € (vendes Fira) 

110,00 vendes llibres 

Altres:  Romanents 21.431,44 €  

 Reserves 6.847,04 € 6.847,04 € 

Ingressos financers  100,00 € 0,00 € 

  (revocacions, renúncies anys anteriors) 14.000,00 € 12.125,00 € 

Total  811.224,04 € 790.451,16 €  
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DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 La recuperació de l’extra es realitza contra les reserves i per tant la part corresponent apareix a ingressos 
8 Hi ha una part de la despesa subvencionada pel SOC 
9 Hi ha una part de la despesa subvencionada pel SOC 
10 Subvencionat pel programa de Garantia juvenil 
11 6.200 € sortirien de l’apartat de capítol II de Mancomunitat 
12 3.000 € procedeixen de l’apartat de fons bibliogràfic del capítol II 

 

CAP I.    PRESSUPOSTAT  DESPESA 

REAL 

DIFERÈNCIA 

 A) Recuperació 

extra 20127 

B) Increment sou base 1,9% IPC Pressupost 

total 

(A+B) 

  

Directora - Gerent 1.653,91 € 41.791,43 €   + 794,03 = 42.585,46 €  44.239,37 € 31.940,59 € 12.298,78 € 

Adjunta a la gerència 1.237,75 € 31.274,88 €   + 594,22 = 31.869,10 €  33.106,85 € 33.120,80 €  -13,95 € 

Tècnic Superior  1.076,28 € 27.195,57 €  + 516,71 = 27.712,28 € 28.788,56 € 28.802,52 € -13,96 € 

Tècnic Superior 1.076,28 €   27.195,57 € + 516,71 = 27.712,28 € 28.788,56 € 28.802,52 € - 13,96 € 

Tècnic Superior 1.076,28 € 27.195,57 € + 516,71 = 27.712,28 € 28.788,56 € 18.831,08 € 9.957,48 € 

Tècnic Superior 726,54 € 27.195,57 € + 516,71 = 27.712,28 € 28.438,82 € 28.452,98 € - 14,16 € 

Tècnic Superior 3 mesos ½ 

jornada (subv. Fem 

ocupació)8 

 3.694,74 € 

 

3.694,74 € 

 

4.207,52 € - 512,78  € 

Tècnic pràctiques laborals  8.186,84 € 8.186,84 € 6.880,64 € 1.306,20 € 

Administratiu (subv. Fem 

ocupació)9 

 3.300,00 € 3.300,00 € 7.452,63 € -4.152,63 € 

Tècnics pràctiques 2017-

201810 

   

 

1.590,62 € 

1.590,62 € 

- 1590,62 € 

- 1.590,62 € 

Tècnic superior 

complement reducció 

jornada N. Sauch 

   6.270,24 € - 6.270,24 € 

Tècnic superior 

Mancomunitat 

   14.627,53 €11 - 14.627,53 € 

Tècnic fons bibliogràfic12    4.535,84 € - 4.535,84 € 

Seguretat Social                                            57.000,00 € 57.000,00 € 58.994,77 € - 1.994,06 € 

TOTAL  6.847,04 € 257.485,26 € 264.332,30 € 276.100,90 € -11.768,60 € 
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PERSONAL EVENTUAL - PROJECTE IPCI-TE 

 

 

 

 

Total previsió capítol I: 325.030,12 € 

 

Total final: 326.651,93 € 

 

 

 

Comentaris Cap. I 

 

- Amb la resta de sou de Núria Sauch cobrim Tècnic Superior i diferència 

administrativa 

- Comptem amb 6.200 €  de romanent del capítol II que enlloc d’haver estat 

encàrrecs externs les tasques s’han fet amb contractació: projecte 

Mancomunitat i catalogació de fons. 

- El fet que finalment no haguem rebut 10.000 € dels previstos per al projecte 

de la Mancomunitat i la necessitat d’haver hagut d’allargar la contractació 

per finalitzar la feina fa que finalment s’hi hagi hagut de destinar una part 

important del romanent de la meva baixa. 

                                                 
13 El romanent del projecte IPCITE dins el capítol I es traspassa al capítol II perquè s’han realitzat 

encàrrecs de feina a externs. 

Fins a finals de juny PRESSUPOSTAT  DESPESA REAL DIFERÈNCIA 

Directora executiva 8.343,00 € 8.343,00 € 0,00 € 

Suport tècnic i direcció 10.840,12 €  10.998,75 € - 158,63 € 

Tècnic antropòleg 14.964,93 € 6.694,26 € 8.270,67 € 

Tècnic antropòleg 14.964,93 € 15.063,68 € - 98,75 € 

Seguretat Social 11.584,84 € 9.451,34 € 2.133,50 € 

TOTAL  60.697,82 € 50.551,03 € 10.146,7913 € 
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14 10.146,79 queden coberts amb el que ha sobrat del capítol I 

CAP II DESGLOS PRESSUPOSTAT DESPESA DIFERÈNCIA 

MANT. IMM. MATERIAL  3.000,00 € 2764,00 236,00 € 

MATERIAL FUNGIBLE  3.000,00 € 3.186,08 € - 186,08 € 

PREMSA I REVISTES  1.100,00 € 944,72  € 155,28  € 

ALTRES 

SUBMINISTRAMENTS 

 10.500,00 € 10.177,19 € 322,81 € 

COMUNICACIONS  5.500,00 € 6.196,51 € - 696,51 € 

DESPESES PROTOCOL  2.000,00 € 1.367,00 € 633,00 € 

EXPOSICIONS  40.100,00 € 39.426,73 € 673,27 € 

Lloguer estand fira Móra la Nova 600,00 €  425,31 €  

Noves itineràncies exposició 2900,00 €  2.667,50 €  

Exposició Patrimoni Oblidat 600.00 €  197,93 €  

Exposició OPEI 36.000,00  36.135,98 €  

REUNIONS I CONFERÈNCIES  54.500,00 € 52.515,93€ -1.984,07 € 

Recercat 2017 36.000,00 €  35.555,03 € 444,97 € 

Fira Llibre i Autor Ebrenc + sortida 

Litterarum 

2.000,00 €   2.679,06 € - 679,06 € 

Música en Terres de Cruïlla 800,00 €  955,90 €               -155,90 

€ 

Activitats etnologia 600,00 €  589,61 € 10,39 € 

Trobades 2.500,00 €  1.274,86 € 1.225,14 € 

Tastets de Patrimoni 2.500,00 €  2.728,00 € - 228,00 € 

Transpirinencs 8.500,00 €  6.611,39 € 1.888,61 € 

Projecte Centres BCN 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

Congrés IEI    500,00 €  0,00 € 500,00 € 

Espai Despuig 1.000,00 €  2.022,08 € - 1.022,08 € 

Jornada Tortosa 100,00 €  100,00 € 0,00 € 

PROMOCIÓ  17.100,00 € 17.853,63 € - 753,63€ 

Material IRMU 1.000,00 €  2.631,75 € - 1.631,75 € 

Revista 2.600,00 €   0,00 € 2.600,00  € 

Calendari 1.900,00 €  1.979,56 € - 79,56 € 

Edició Beca Ateneus 4.600,00 €  4.658,06 € - 58,06 € 

Edició Congrés CCEPC  1.000,00 €  999,96  € 0,04 € 

Edició Simposi Foc 5.000,00 €  4.947,90 € 52,10 € 

Edició Trobada Vallès 1.000,00 €  0,00  € 1.000,00 € 

Edició Teatre de Nadal   2.636,40 € - 2.636,40 € 

FORMACIÓ DE PERSONAL  300,00 € 435,00 €            -135,00 € 

DIVERSES DE 

FUNCIONAMENT 

 24.000,00 € 23.482,71 € 517,29 € 

DIETES PERSONAL  9.000,00 € 9.416,30 € - 416,30 € 

DIETES PATRONS  3.000,00 € 2.840,09 € 159,91 € 

ESTUDIS I TREBALLS 

TÈCNICS 

 100.650,00 € 85.829,28 € 14.820,72 € 

Plecs 10.000,00 €  8.735,21 € 1.264,79 € 

RACO 600,00 €  0,00 € 600,00 € 

Portal 9.000,00 €  5.592,35 € 3.407,65€ 

Coordinació inventaris 2.000,00 €  1.397,55 € 602,45 € 

Venda publicacions 1.000,00 €  1.155,40 € -155,40 € 

Carnet centres d’estudis 800,00 €  445,28 € 354,72 € 

IPCITE 28.000,00 €  39.554,91 € - 11.554,9114 € 

Projecte Mancomunitat 20.000,00 €  3.875,66 € 16.124,34 € 

Inventari Patrimoni CI Penedès 5.000,00 €  5.000,12 € -0,12 € 

Beca Ateneus  3.000,00€  3.000,00 € 0,00 € 

Estudi Assemblees Intercomarcals 1.500,00 €  0,00 € 1.500,00 € 
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- Comissions cíviques de patrimoni 2.000 X 2 =  4.000,00 € 

o AE01/2017 CCPBL 

o AE02/2017 CCPTE 

- Convocatòria      59.800,00 € 

 

 

Subvenció a distribuir en dos exercicis 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 El resultat negatiu s’assumeix a càrrec de romanents d’anys anteriors. 

Projecte “La gelada del 56” 1.000,00 €  722,80€ 277,20 € 

Beca Joan Veny 6.000,00 €  6.000,00 € 0,00 € 

Beques Diputació de Girona 9.000,00 €  9.600,00 € -600,00 € 

Catalogació fons IRMU 3.000,00 €  0,00 € 3.000,00 € 

Premi Recerca Jove 750,00 €  750,00 € 0,00 € 

TOTAL  273.750,00 € 256.435,17 € 17.314,83 € 

CAP. IV PRESSUPOSTAT  DESPESA DIFERÈNCIA 

CCEPC 67.043,92 € 67.043,92 € 0,00 € 

AJUTS A PROJECTES  64.000,00 € 63.800,00 € 200,00 € 

AJUTS A ACTIVITATS 26.000,00 € 26.000,00 € 0,00 € 

AJUTS 

PUBLICACIONS  

49.900,00 € 49.900,00 € 0,00 € 

ALTRES (ILLENC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 206.943,92 € 206.743,92 € 200,00 € 

CAP. VI PRESSUPOSTAT DESPESA DIFERÈNCIA 

BENS INVENTARIABLES 1.200,00 € 51,90 € 1.148,10 € 

MOBILIARI 300,00 € 594,09 € -294,09 € 

EQUIP INFORMÀTIC 1.000,00 € 1.541,00 € -541,00 € 

TOTAL 2.500,00 € 2.186,99 €  313,01 € 

Resum comptable DESPESA PRESS A) INGRESSO

S REALS 

B) DESPESA REAL DIFERÈNCIA  

(A-B) 

Cap. I 325.030,12 €  326.651,93 €  

Cap. II 273.750,00 €  256.435,17 €  

Cap. IV 206.943,92 €  206.743,92 €  

Cap. VI 2.500,00 €  2.186,99 €  

Amortitzacions  3.000,00 €  2.811,22 €  

SUBTOTAL 811.224,04 €    

TOTAL  790.451,16 €  794.829,23€ -4.378,07 €15 
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Moviment Deure Haver Saldo 

Per l’ajut concedit 

De 11.000 € cobrament 

572000banc 

0 € 

  

Per l’ajut concedit 

De 11.000 € cobrament 

4400006 Benestar 

Social i Família 0 € 

  

  130. 

Ingressos a distribuir en 

diversos exercicis 

11.000 € 

 

Al tancament despesa 

real 

Grup 6. 

2.813,16  € 

  

Reducció a distribuir 130. ingressos a 

distribuir 2.813,16  € 

  

Ingressos a aplicar  725. Subvenció 

imputada a ingrés de 

l’exercici 2.813,16 € 

130. Import 

despesa 2016 

8.186,84 € 

 

• S’ha fet la despesa dels 8.186,84 € 

Despesa ajut distribuït exercicis 2017-2018 SOC (veure indicacions auditor) 

 

Moviment Deure Haver Saldo 

Per l’ajut concedit 

De 22.000 € cobrament 

572000banc 

0 € 

  

Per l’ajut concedit 

De 22.000 € cobrament 

4400006 SOC 0 €   

  522. 

Ingressos a distribuir en 

diversos exercicis 

22.000 € 

 

Al tancament despesa 

real 

Grup 6. 

4.111,68  € 

  

Reducció a distribuir 522. ingressos a 

distribuir 4.111,68 € 

  

Ingressos a aplicar  725. Subvenció 

imputada a ingrés de 

l’exercici 4.111,68 € 

522. Import 

despesa 2016 

17.888,32€ 

 

Al mes de gener presentarem un certificat amb el tancament comptable provisional 

aprovat avui  al Departament de Cultura. Posteriorment procedirem al tancament 

comptable amb la gestoria i prepararem el compte justificatiu. 

Es contactarà amb l’auditor perquè realitzi l’auditoria dels comptes anuals i del compte 

justificatiu. Es presentarà a Dret i entitats jurídiques i una còpia també es presentarà al 

Departament de Cultura. 

Es  proposa que  s’autoritzi de nou el nostre nou gestor, Jordi Piñol Pujol amb número 

de col·legiat 10.581, a presentar els comptes un cop aprovats i auditats.  

S’aprova la proposta de liquidació provisional 
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Pressupost 2018 

 

 

 

 

                                                 
16 Aprovisionat del 2017 
17 Si hi hagués la possibilitat de fer la petició a l’Obra Social de la Caixa ens aniria molt bé comptar amb aquests recursos per 
aquests projectes. 

PREVISIÓ D’INGRESSOS  Pressupostat Imports 

Generalitat de Catalunya (ordinari + 

gestió itineràncies expo arquitectura + 

programes SOC) 

 600.000,00 € 

3.500,00 €      

2.358,72 €  

17.888,3216 € 

 

 

Diputació de Girona 

 

Plecs Història Local 

Beques 

 

3.000,00 € 

10.000,00 € 

 

Diputació de Tarragona  

 

 

Plecs d’Història Local 

IPCIPenedès 

3.000,00 €  

5.000,00 € 

 

Diputació de Barcelona 

 

Diputats Mancomunitat 

 

5.000,00 €  

Diputació de Lleida  5.000,00 €  

Gencat-Biblioteca Pública de Tarragona  400,00 €  

Inscripcions Jornades   
Recercat 

Tastets primavera 

Tastets tardor 

Trobada Tarragona 

Trobada Diòcesi 

Jornades Etnologia 

Jornada IRMU 

4.273,46 € 

 

 

 

 

 

Fundació Josep Irla Patrocini  3.000,00 € 

 

 

Fundació Privada Mútua Catalana 

 

 6.000,00 € 

 

 

Ajuntament de Manresa (Recercat) 

 

 2.000,00 €  

Obra Social de la Caixa  

(se sol·licitarà) 

 
Beca T. Ateneus 

Publicació Transpirinencs 

Recercat 

Suport Inventaris 

                      Publicació II Simposi 

Jornada Irmu 

Publicació jornades historiografia 

Publicació Espai Despuig 

Exp Envelat 

17 50.000,00 € 
8.000 

12.000 

12.000 

2.000 

5.000 

5.000 

3.000 

2.000 

1.000 

 

Ingrés per vendes i facturació  1.000,00 €  

Altres     

Romanents   €  

  (revocacions, renúncies, d’anys 

anteriors) 

 8.000,00 €  

Total  729.420,50 €  
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DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

CAP I18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 S’aplicarà un increment en funció de l’increment anual de l’IPC 

PERSONAL  PRESSUPOSTAT 

 Salari Brut 

anual 

Despesa Total   

Directora-Gerent 42.585,46 €  

Adjunta a la gerència 31.869,10 €  

Tècnic Superior 27.712,28 €  

Tècnic Superior 27.712,28 €  

Tècnic Superior 27.712,28 €  

Tècnic Superior 27.712,28 €  

Auxiliar administrativa 5.200,00  €  

Tècnic pràctiques 

laborals 

7.700,00 €  

Tècnic pràctiques 

laborals 

7.700.00 €  

Tècnic superior temporal 2.100,00 €  

Tècnic Fem ocupació 4.200,00 €  

Seguretat Social 63.100,00 €  

TOTAL  275.303.68 €  
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19 Es possible que s’afegeixi un premi de recerca jove vinculat a l’AGAUR 

CAP II DESGLOSSAMENT PRESSUPOSTAT 

MANT. IMM. MATERIAL  3.000,00 € 

MATERIAL FUNGIBLE  4.000,00 € 

PREMSA I REVISTES  1.100,00 € 

ALTRES SUBMINISTRAMENTS  10.500,00 € 

COMUNICACIONS  5.500,00 € 

DESPESES PROTOCOL  2.000,00 € 

EXPOSICIONS  6.800,00€ 

Lloguer estand fira Móra la Nova 800,00 €  

Exposició Arquitectura 5.000,00 €  

Exposició Envelat 1.000,00 €  

REUNIONS I CONFERÈNCIES  62.700,00 € 

Recercat 2018 40.000,00 €  

Setmana del Llibre en Català 4.000,00 €  

Fira Llibre Ebrenc  2.000,00 €   

Música en Terres de Cruïlla 1.200,00 €  

Activitats etnologia 1.300,00 €  

Trobades 3.000,00 €  

Tastets de Patrimoni 3.000,00 €  

Jornada Irmu 6.000,00 €  

Jornada Història i Patrimoni Marítim 600,00 €  

Coordinació 80 anys Batalla Ebre 600,00 €  

Congrés CCEPC 1.000,00 €  

PROMOCIÓ  37.100,00 € 

Material IRMU 2.000,00 €  

Revista 6.000,00 €   

Calendari 2.000,00 €  

Edició Beca Ateneus 4.600,00 €  

Edició Espai Despuig  1.500,00 €  

Edició Simposi Foc 5.000,00 €  

Edició Transpirinencs 12.000,00 €  

Edició Jornada Historiografia 3.000,00 €  

Edició Vallès 1.000,00 €  

FORMACIÓ DE PERSONAL  800,00 € 

DIVERSES DE FUNCIONAMENT  20.000,00 € 

DIETES PERSONAL  9.000,00 € 

DIETES PATRONS  2.500,00 € 

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS19  50.000,00 € 

Plecs 10.000,00 €  

RACO 2.450,00 €  

Portal 6.000,00 €  

Coordinació inventaris 2.000,00 €  

Venda publicacions 1.000,00 €  

Carnet centres d’estudis 800,00 €  

Mancomunitat 6.000,00 €  

Inventari Patrimoni CI Penedès 5.000,00 €  

Beca Ateneus  3.000,00€  

Estudi Assemblees Intercomarcals 1.500,00 €  

Premi Recerca Jove Ramon Muntaner 750,00 €  

II Premi Obra gràfica 1.500,00 €  

Beques Diputació de Girona 10.000,00 €  

TOTAL  215.000,00 € 
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Ajuts a projectes 

- Comissions cíviques de patrimoni 2.000 X 2 =  4.000,00 € 

o AE01/2017 CCPBL 

o AE02/2017 CCPTE 

- convocatòria                 82.000,00 € 

 

 

 

S’iniciarà l’any amb pressupost prorrogat fins que hi hagi l’aprovació definitiva del 

pressupost de la Generalitat del 2018. 

De tota manera, en funció de la proposta de pressupost per a l’IRMU que s’ha fet per 

part del Departament de Cultura dins el pressupost 2018, el patronat fa una preproposta 

de pressupost per al 2018, que serà revisada i aprovada en el moment que el pressupost 

de la Generalitat de Catalunya sigui aprovat. 

 

                                                 
20 Càlcul aproximat. S’ha fet sobre l’1,5% IPC 

CAP. IV PRESSUPOSTAT  

CCEPC 70.186,82 €20 
AJUTS A PROJECTES 

 
86.000,00 € 

AJUTS A ACTIVITATS 25.000,00 € 
AJUTS PUBLICACIONS  50.000,00 € 
TOTAL 231.186,82 € 

CODIS CAP. VI PRESSUPOSTAT 

60000004 BENS INVENTARIABLES 2.000,00 € 
60000005 MOBILIARI 1.000,00 € 
60000006 EQUIP INFORMÀTIC 2.000,00 € 
 TOTAL 5.000,00 € 

 INGRESSOS DESPESA 

Cap. I  275.303.68 € 

Cap. II     215.000,00 € 

Cap. IV  231.186,82 € 

Cap. VI  5.000,00 € 

Amortitzacions d’anys anteriors  3.000,00 € 

TOTAL  729.490,50 € 


