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PROJECTES I ACTIVITATS DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER 

- RECERCAT 

2019 

- Es va celebrar la XV edició a Cervera. A 

https://www.irmu.org/projects/recercat es pot consultar el programa. 

- Més d’un centenar d’entitats representades 

- Important presència de persones vinculades a centres d’estudis 

- Valoració molt positiva de les activitats complementàries programades 

- 28 pòsters nous de projectes de centres d’estudis 

- Es van recollir algunes propostes per a realitzar canvis dins de la carpa 

que s’estudiaran de cara al 2020 

- Primeres reunions amb l’Ajuntament del Vendrell per concretar les dates 

del 2020, mirar els espais i començar la programació 

 

- ESPAI DESPUIG 

2019 

XI Espai Despuig analitza les oportunitats que ofereix el món digital a la 

recerca local, 23 de febrer, Riudoms 

L’onzena edició de l’Espai Despuig ha tingut lloc el dissabte 23 de febrer a la seu 

del Centre d'estudis Riudomencs Arnau Palomar de Riudoms, sota el títol Les 

oportunitats del món digital. Els organitzadors, l’Institut Ramon Muntaner, el 

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, la Coordinadora de Centres 

d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i la Generalitat de Catalunya, han ofert un 

espai de reflexió i de debat entorn de les oportunitats que ofereixen els nous 

canals digitals a les entitats i als investigadors que fan recerca local. En un món 

que ha portat a la globalització de recursos, d’eines i de continguts s’ha 

aprofundit sobretot en la vessant més practica d’aquest món digital, vist com a 

eina per a preservar, compartir i enriquir els continguts que generen els centres 

d’estudis. 

En els darrers anys, els centres d’estudis estan fent un esforç important per 

digitalitzar i per abocar la informació que generen i fer-la accessible a través de 

la xarxa. En la jornada de treball s’ha pretès mostrar una sèrie de propostes 

https://www.irmu.org/projects/recercat
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tecnològiques que poden ser eina i aparador per a la producció d’aquestes 

entitats, així com reflexionar sobre les millors estratègies per a la difusió, accés i 

creació del patrimoni cultural en el món digital. 

L’activitat, que ha comptat amb el suport de la Fundació Josep Irla i de la 

Fundació Bancària la Caixa, ha consistit en una taula rodona en què hi han 

intervingut Anna Busom, cap de suport del Servei Tècnic i Inventari, Direcció 

General de Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, per parlar del repositori 

Europeana Local; Josep Lladós, director del Centre de Visió per Computador de 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per parlar de la visió automàtica 

per ordinador i estratègiques de participació col·lectiva en projectes culturals, i 

Albert Pujol, graduat en Multimèdia i membre de la secció de cultura digital del 

Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre per parlar de les edicions digitals de les 

publicacions periòdiques dels centres. 

La taula ha estat moderada per Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació 

General d'Arxius de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya i membre del patronat de l’Institut Ramon 

Muntaner. 

Com a resultat de la taula rodona s’ha demanat un document de bones pràctiques 

que es faria arribar a les entitats amb recomanacions per iniciar el trànsit cap a 

l’edició digital. 

S’han recollit els textos per a fer l’edició que es preveu que sigui en paper i en 

digital 

 

- REVISTA - MEMÒRIA 

2019 

- Enguany s’han realitzat les memòries 2016, 2017 i la nova versió de la 

memòria 2018 en català i en anglès. 

- Les memòries es poden consultar a https://www.irmu.org/irmu/reports 

- La memòria 2018 es va presentar en el marc de l’acte de tancament dels 

15 anys de l’IRMU 

 

https://www.irmu.org/irmu/reports
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- PORTAL I EINES DE DIFUSIÓ 

2019 

- S’han fet modificacions en la pàgina web en els apartats de transparència 

i organització de la informació 

- S’ha creat un apartat per al balanç social 

https://www.irmu.org/irmu/balancsocial 

- S’ha realitzat l’auditoria anual en relació a la protecció de dades i s’han 

fer modificacions sobre la base de la nova normativa 

- S’ha treballat en relació a les diferents pàgines web dels Inventaris  

- Es va incrustar el vídeo dels 15 anys 

- S’ha incorporat la base de dades d’associacionisme contemporani, 

projecte que està obert i que pot rebre aportacions 

 

- CALENDARI DELS CENTRES  

2019 

- Distribució del calendari 2019 

- Recollida de la informació per al calendari 2020 i edició 

- La temàtica del calendari serà el projecte “Pobles Abandonats” 

 

-           RACO i DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS 

2019 

- S’ha continuat amb la incorporació de números de revistes. Acabarem 

l’any amb 70 revistes incorporades i una desena més pendents d’obrir-se. 

- S’ha fet una actualització de la pàgina web de RACO. 

- S’ha hagut de revisar la informació de les revistes per tal de veure si 

s’havien produït pèrdues en el canvi. 

- S’han digital alguns números de revistes per poder-les incorporar a 

RACO 

 

 

 

 

 

https://www.irmu.org/irmu/balancsocial
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- ASSESSORAMENT A LES REVISTES DELS CENRES D’ESTUDIS 

2019 

- S’ha fet assessorament a diferents revistes científiques de centres 

d’estudis per a incorporar millores que permetin la seva incorporació a 

índexs d’avaluació. 

- Seguiment respecte a la llista definitiva de CARHUS+. Es van presentar 

esmenes. 

- Vam publicitar la resolució final i vam explicar als centres el resultat 

- S’ha informat als centres dels canvis que s’han produït en el MIAR i del 

fet que algunes de les revistes hagin reduït la seva qualificació 

- S’ha signat un conveni amb Dialnet per poder incorporar les revistes dels 

centres d’estudis en un altre repositori de referència. 

 

- FONS DOCUMENTALS  

2019  

 - Preparació de caixes de documentació interna i trasllat a l’Arxiu 

Comarcal 

- Manteniment del fons bibliogràfic  

 

 

-  DISTRIBUCIÓ DE LES PUBLICACIONS DELS CENTRES D’ESTUDIS A 

TRAVÉS DE NUS DE LLIBRES I VENDA EN LLIBRERIES I PORTALS A 

INTERNET 

2019  

 - Seguiment de les vendes i liquidació als centres de les vendes 

realitzades 

- Incorporació de nous títols 
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- JORNADA INSTITUT RAMON MUNTANER 

2019  

 - Es valora la idoneïtat de fer-la el 2020 

- Es decideix traslladar-la al 2021 

 

- PROJECTES EUROPEUS 

2019  

 - Inici del desenvolupament del projecte “Cultura oral dels 

paisatges agraris a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània” 

- Els dies 16 i 17 de maig es va realitzar la primera reunió de 

treball i també la jornada de 

Presentació del projecte europeu “La cultura oral dels paisatges 

culturals agraris de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània” 

Presentació del projecte i de les entitats que hi treballen a tres bandes com 

són la Unitat del Patrimoni Històricoindustrial de la Direcció Insular de 

Patrimoni del Consell de Mallorca, l’Institut Ramon Muntaner, de 

Catalunya, i Le Saloir-Rocaforrt d’Occitània, de França.  Seguidament, 

tindran lloc les ponències del doctor Andreu Rams Puig-gròs, 

«Patrimoni immaterial, paisatge i memòria col·lectiva», i del doctor 

Vicenç M. Rosselló Verger, «El Pla de Sant Jordi i la seva 

transformació». Per a finalitzar, hi haurà un torn obert de preguntes, 

l’acte de cloenda i un refrigeri. 

Organitza: Euroregió Pirineus-Mediterrània,  Departament de Cultura, 

Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca , Institut Ramon Muntaner, 

Prioritat, Le Saloir-Rocafort d’Occitània 

El mes de setembre es va celebrar una reunió amb Prioritat per 

començar el treball de camp 

S’ha fet la formació a la persona que ha de fer les entrevistes 

http://www.euroregio.eu/ca
https://web.conselldemallorca.cat/cultura-patrimoni-i-esports
https://web.conselldemallorca.cat/cultura-patrimoni-i-esports
https://www.irmu.org/
http://prioritat.org/
http://www.roquefort.fr/accueil/
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- S’ha presentat una sol·licitud a la convocatòria d’Interregsudoe 

vinculada al projecte “Pobles abandonats”. 

- Assistència a trobada d’Interreg Poctefa a Jaca 

 

- CONVOCATÒRIES D’AJUTS, PREMIS I BEQUES 

2019  

 - Seguiment de les convocatòries anteriors 

35 ajuts a projectes 

30 ajuts a activitats 

46 ajuts a publicacions 

 - Revisió de les Bases de la XV Convocatòria d’ajuts a projectes 

 - Convocatòria de la VI Beca de recerca històrica “Terra 

d’Ateneus” i reunió del jurat.  

L’Institut Ramon Muntaner i la Federació d’Ateneus de Catalunya han 

concedit la «VI Beca de Recerca Històrica Terra d’Ateneus» a la 

proposta de treball “Del Pla d'Urgell al Segrià: anàlisi històrica dels 

ateneus populars”, presentada per Montse Baiges i Gerard Pamplona. 

El jurat, format per Josep Santesmases, vicepresident segon de l’IRMU; 

Hèctor Fort, membre de la junta directiva del Centre de Lectura de 

Reus, Antoni Gavaldà, historiador i professor de la URV, i Mercè 

Colomer del Centre Moral d’Arenys de Munt, ha resolt becar l’estudi de 

Baiges i de Pamplona. El treball permetrà dotar a la ciutadania i al món 

acadèmic d’un nou enfocament sobre els ateneus populars i el seu 

transcendental impacte a escala municipal en el desenvolupament de la 

cultura catalanista del Principat, a més de ser un dels principals 

impulsors i alhora resultat de l’esperit associacionista de la nostra 

societat. El jurat va valorar molt positivament el fet que es tracti de 

l’estudi d’un àmbit territorial on s’han fet pocs treballs similars en 

l’actualitat i el que interrelacioni dues realitats comarcals diferents però 

properes. 
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Aquest ajut, dotat amb 3.000 euros i la publicació del treball per 

l’editorial Afers, es va crear l’any 2014 per incentivar l’elaboració de 

projectes centrats en l’estudi de la repercussió social de 

l’associacionisme cultural ateneístic en algun indret de l’àmbit català i 

des del punt de vista històric. La convocatòria s’obre anualment a totes 

les persones investigadores dels centres d’estudis locals i comarcals. 

La col·lecció «Terra d’Ateneus», de l’Editorial Afers, té tres volums 

publicats:  “El Cercle Literari i els inicis de l’associacionisme recreatiu, 

cultural i polític a la ciutat de Vic (1848-1902)”, de l’historiador David 

Cao (I Beca Terra d’Ateneus, 2014); i “L’Associacionisme educatiu i 

cultural a Badalona (1879-1936). L’Ateneu Obrer i el Círcol Catòlic”, 

de Jordi Albaladejo (II Beca Terra d’Ateneus , 2015) i el tercer volum 

de Guillem Puig: “La taula del mirall. L’Ateneu i l’associacionisme 

cultural i polític a la Selva del Camp, 1878-1979”. Aquest any es 

publicarà el quart volum, “Els ateneus en l’àmbit rural. El Centre obrer, 

el Club Moderno de la Sénia i l’associacionisme a la comarca del 

Montsià (1915-2017)”, presentat de Victòria Almuni i Eva Garcia. 

La iniciativa de convocar aquesta beca de recerca històrica sorgeix de la 

col·laboració entre l’IRMU i la FAC i compta amb el patrocini de 

l’Obra Social de la Caixa i el suport de la Direcció General de Cultura 

Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la 

Generalitat. 

 - Ajut de recerca “Francesc Salvà i Campillo”  

El jurat de l’Ajut a la Recerca Francesc Salvà i Campillo, convocat 

pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i l'Institut Ramon 

Muntaner, ha atorgat la primera convocatòria d’aquest ajut a la proposta 

de treball "La memòria històrica de la indústria tèxtil a Alfarràs (el 

Segrià, Lleida)”, presentat per Ramon Dalfó. El jurat ha destacat 

l'interès de l'estudi presentat, que proposa estudiar un context social i un 

territori entorn a l'aigua en diferents moments històrics, i les línies 

d'aplicabilitat que planteja. També ha posat en valor el fet que es tracti 
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d'una temàtica industrial poc coneguda i estudiada i que el treball 

incorpori la recollida de memòria oral, subratllant la necessitat de fer-ho 

en aquests moments que encara hi ha persones que en poden parlar. 

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i el Museu Nacional de la Ciència i 

de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), a partir del conveni de 

col·laboració a partir del qual també s’ha creat la nova línia d’ajuts a 

projectes de patrimoni industrial, han obert enguany aquesta nova 

convocatòria, l’Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo, dotat amb 

4.000 euros, al qual poden optar els treballs de recerca històrica i/o 

patrimonial sobre els diferents àmbits que configuren el patrimoni, la 

història i la cultura industrial, científica i tècnica de Catalunya, a la qual 

s'hi han presentat un total de quatre propostes de treball.  

 - Convocatòria de la VII Beca Joan Veny 

 - Beques de Recerca “Francesc Eiximenis” 2019 

El jurat de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis, convocades per 

l’Institut Ramon Muntaner amb el suport de la Diputació de Girona, ha 

acordat concedir les dues beques de recerca d’aquest 2019 als projectes: 

- «La Guerra dels Segadors a la regió de Girona. De la crema de Santa 

Coloma de Farners (maig de 1640) al setge de la ciutat de Girona (estiu 

de 1653)», presentat per Xavier Solà Colomer. 

- «El pas de la frontera pirinenca a les comarques gironines, 1955-1978: 

control policial, documentació de viatge i pas clandestí», presentat per 

Ariela House. 

Les beques, que tenen com a objectiu fomentar l'estudi en Ciències 

Socials i Humanes i en Ciències Naturals en l’àmbit territorial gironí, 

estan dotades amb 4.500 euros cadascuna i disposen d’un any de 

termini per a la seva realització. 

Com a complement a la convocatòria d’aquestes beques, la pròxima 

tardor, s’iniciarà el cicle de les «Converses Eiximenis». Organitzat per 
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la Diputació de Girona, l’Institut de Patrimoni Cultural, la Biblioteca 

Pública de Girona, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana i l’Institut Ramon Muntaner, aquest cicle servirà per a 

presentar els treballs ja enllestits que han sigut mereixedors de les 

beques concedides en convocatòries anteriors. Segons ha explicat la 

directora de l’IRMU, M. Carme Jiménez, «aquestes converses que 

realitzarem a partir d’enguany, serviran per difondre els treballs que 

s’han beneficiat de les beques i que analitzen temes, tant de l’àmbit 

humanístic com del camp de les ciències naturals, d’interès per a un 

millor coneixement de les comarques gironines, ja que es tracta de 

recerques inèdites fins a aquests moments».   

 

 - IIa edició del Premi de Recerca Jove Ramon Muntaner  

- Un treball de recerca sobre el barri de la Bomba de 

l’Hospitalet de Llobregat, premi Ramon Muntaner de Recerca Jove 

2018 02/04/2019  

La segona edició del premi Ramon Muntaner de Recerca Jove, 

destinat a treballs de recerca de batxillerat elaborats durant el curs 

acadèmic 2017/2018, ha recaigut en el TDR La Bomba: Històries d'un 

barri perdut, de l’alumne Pedro Murias Rodríguez, del Centre 

d'Estudis Jaume Balmes de l'Hospitalet de Llobregat. 

Aquest premi, convocat per l’Institut Ramon Muntaner i amb una 

dotació de 750€, vol reconèixer el millor treball de recerca de batxillerat 

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, valorant-se especialment que el treball s'hagi fet 

en col·laboració amb un centre o institut d'estudis de recerca local o 

comarcal.  
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Aquesta convocatòria s’inclou dintre dels Premis de Recerca Jove, 

convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 

(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya tenen com a objectiu el 

foment de vocacions científiques entre el jovent. 

- S’ha iniciat el procediment per a triar el III Premi Ramon 

Muntaner de Recerca Jove 

 - El Museu Marítim de Barcelona i l’Institut Ramon 

Muntaner convoquen el XX Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt  

El Museu Marítim de Barcelona i l’Institut Ramon Muntaner 

(IRMU) han convocat la XX edició del Premi de Recerca Josep 

Ricart i Giralt. El guardó té com a objectiu estimular les investigacions 

relacionades amb el patrimoni i la cultura marítima en l’àmbit de les 

terres de parla catalana, és per això que la temàtica del premi és el 

patrimoni i la cultura marítima vists des del punt de vista de les ciències 

socials (història, biografia, etnologia, sociologia, economia...). Segons 

les bases, s’hi pot concórrer a la convocatòria individualment o en 

equip, amb un sol treball. El treball que opti al premi, dotat amb 6.000 

euros i la  publicació del resultat de la recerca dins la col·lecció Estudis 

del Museu Marítim de Barcelona, es pot presentar a concurs fins al dia 

28 de juny de 2019 a les 14 hores, al Registre General del Consorci de 

les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. El treball 

guanyador s’haurà de realitzar en un màxim d’un any. 

Pel que fa al jurat del premi, estarà format per dues personalitats de 

reconegut prestigi del camp de la cultura marítima, per un representant 

del Museu Marítim i per un altre de l’IRMU.  Els criteris que sospesarà 

aquest jurat per a escollir el treball guanyador són, entre d’altres, 

l’interès científic del projecte presentat, la metodologia del treball, 

l’interès de la proposta des del punt de vista de la innovació o de 

l’interès general.  
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Una vegada reunit el Jurat del XX Premi de Recerca Josep Ricart i 

Giralt 2019, constituït pels següents membres: Dr. Jaume Mascaró 

Pons, Sr. Enric Cobo Barri, Dr. Jordi Ibarz Gelabert i Dr. Enric García 

Domingo, i per resolució de la direcció general del Consorci de les 

Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en col·laboració amb 

l’Institut Ramon Muntaner Fundació Privada dels Centres d'Estudis de 

Parla Catalana, s'ha considerat per unanimitat, concedir el Premi al 

treball: Las Baleares frente al corso. La defensa de un archipiélago en el 

Mediterráneo del siglo XVI Autor: Sr. Andreu Segui Beltran. El premi 

té una dotació econòmica de 6 

 - Assessorament a la Coordinadora de Pastorets per a la 

convocatòria d’un premi de recerca 

 

- ACOLLIDA D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 

2019  

 - Gestió de l’estudiant en pràctiques de la UOC que ha realitzat 

les pràctiques vinculada al Patronat d’Estudis Osonencs a Vic 

 - Enviat document al grau d’Història compartit URV-UDL perquè 

els estudiants puguin fer pràctiques en els centres d’estudis de 

Lleida. 

 

CENTRES D’ESTUDIS I ENSENYAMENT 

2019  

 - Difusió del fulletó APRENDRE amb informació per als centres 

d’estudis i els centres d’ensenyament d’espais de confluència 

entre els dos sectors 

- S’ha fet contacte amb diferents centres d’estudis per tal de fer-

los arribar el material editat i per incentivar el contacte amb els 

seus centres educatius de referència perquè col·laborin en els 

premis de batxillerat 
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- CENTRES D’ESTUDIS/UNIVERSITATS I RECERCA 

2019  

 - S’ha presentat el document resum de l’informe a vicerectors de 

les Universitats: 

o Jaume I de Castelló 

o Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 

o Universitat de València 

o Universitat d’Andorra 

o Universitat de Balears 

o Universitat Oberta de Catalunya 

o Universitat de Vic 

o Universitat de Girona 

o Universitat de Lleida 

- Les Universitats han fet una valoració molt positiva del 

document presentat i de la proposta.  

- S’ha proposat que les universitats signin un manifest conjunt de 

reconeixement de la tasca dels centres d’estudis en relació a la 

recerca local i comarcal. 

- S’ha treballat en una proposta d’indicadors per tal que les 

universitats puguin triar quines accions volen implementar 
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PROJECTES COORGANITZATS O AMB EL SUPORT DE L’IRMU 

- EXPOSICIONS 

2019  

 “ Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”  

- L’exposició continua la seva itinerància pel conjunt dels 

territoris de parla catalana 

 “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Catalunya” 

- S’ha continuat gestionant la itinerància 

- S’ha trobat una localització definitiva a Mura, a la seu del Parc 

Natural de St. Llorenç de Munts. 

- S’ha gestionat la devolució dels objectes cedits pels museus de 

l’OPEI i s’han substituït per peces d’antiquari o còpies. 

 L’Envelat 

- Participació en la itinerància 

 Espai i Festa. Topografia urbana de la festa a Barcelona 

- Participació en la comissió responsable de preparar els continguts de 

l’exposició 

- Participació en la inauguració i en diferents itineràncies en diferents 

barris de Barcelona 

 Exposició “Patrimoni contra les cordes” de la Fedines 

- Participació de la tècnica Elena Espuny en la preparació de 

l’exposició 

 

- PROJECTE “ELS DIPUTATS DE LA MANCOMUNITAT” 

2019 

- Tancament de l’edició del diccionari 

- Revisions finals de galerades 
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- PARTICIPACIÓ EN EDICIONS 

2019 - Edició de les revistes memòries pendents (2016-2017) i nou 

format de memòria del 2018 

- Edició del III Simposi de Focs festius a la Mediterrània   

- Presentació de la publicació de la IV Beca de Recerca Històrica 

“Terra d’Ateneus” a la Sénia 

- Participació en la producció de Plecs d’Història Local: reunions 

consell de redacció, ressenyes, agenda i noticiari. 

- Preparació edició Espai Despuig 2019 

- Recollida de materials per a edició I Congrés de Jota 

 

- CARNET RECERCAT 

2019  

 - Incorporació de nous centres al projecte 

- Consecució de nous descomptes 

- Actualització dels llistats dels centres que ja tenen els carnets i 

realització per als nous socis. 

- Gestionar la renovació dels carnet que caduquen 

 

- FIRA DEL LLIBRE EBRENC 

2019  

 - Celebració de l’edició 2019: participació en la carpa de venda de 

llibres, preparació de la jornada del Llibre Ebrenc i gestió de les 

presentacions de novetats ebrenques del 2019. 

- Incorporació d’un projecte nou: Llibre Ebrenc Internacional en 

col·laboració amb l’Institut Ramon Llull. Jornades acadèmiques 

que van comptar amb la participació de nou estudiants de la 

Xarxa Llull procedents de diferents universitats europees. 

- Primeres reunions edició Fira 2020 
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- COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENC 

2019  

  

- Presentació a Queralbs del llibre de la Xa edició  

- Reunions preparatòries de la XI edició  

- La Seu d’Urgell acull l’XI Col·loqui Internacional d’Estudis 

Transpirinencs per analitzar el perquè i les conseqüències dels 

pobles abandonats als Pirineus 

L’onzè Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs, organitzat per 

l’Institut Ramon Muntaner, els Centres d’Estudis Comarcals de l’Alt 

Urgell i del Ripollès, el Centre d’Estudis Ribagorçans, la Diputació de 

Girona, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 

l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran i la Societat 

Andorrana de Ciències,   tindrà lloc aquesta setmana, dies 4, 5 i 6 

d’octubre, a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell. Sota el títol 

“Els pobles abandonats als Pirineus: causes i conseqüències”, experts i 

estudiosos analitzaran el perquè d’aquests abandonats i la seva 

incidència en el paisatge, la història, l’economia i la societat actual del 

conjunt d’aquest territori. Els organitzadors  també esperen «que es 

puguin oferir claus de futur que ajudin a aturar el despoblament actual 

d’aquests territoris». 

El congrés constarà de dues ponències, una taula rodona i la presentació 

d’una trentena comunicacions, que giraran al voltant de tres àmbits 

temàtics com són Els processos de despoblament,  Realitats i 

conseqüències i  Representacions i propostes de futur. També hi haurà 

una mostra d’audiovisuals, emmarcada en la 9a. Mostra de Cinema 

Etnogràfic de Catalunya, presentacions de llibres i de pòsters i una 

sortida als pobles despoblats de Nabiners i de la Freita. 

Entre altres, destaquen les ponències, “Els poblament pirinenc: 

dinàmiques i perspectives de futur”, a càrrec de Joan Ganau i Casas 

(Universitat de Lleida) “Repercussions del despoblament sobre el medi. 
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Estudi de cas de la Cerdanya i l’Alt Urgell”, amb Joan Manuel Soriano 

(UAB), així com les comunicacions d’estudiosos vinculats als Pirineus 

com Òscar Jané, Jordi Suïls, Núria Camps o Camila del Mármol, entre 

d’altres. 

Les presentacions de ponències i comunicacions a l’XI Col·loqui 

Internacional d’Estudis Transpirinencs es van poder veure en directe 

per streaming a l’enllaç https://www.irmu.org/streaming. 

L’XI Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs es va emmarcar 

en el projecte «Pobles Abandonats. Una herència universal per al 

coneixement i desenvolupament del territori» liderat per l’IRMU i la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest projecte estudiarà 

en un període de tres anys el fenomen del despoblament a nivell de 

territoris de parla catalana.  

- La propera edició tindrà lloc el 2021 a Camprodon i se centrarà 

en el mateix tema 

 

 

- VINCULATS A LA CCEPC 

2019  

 - Participació en l’edició de les actes del XI Congrés 

- Participació en les reunions preparatòries del XII Congrés 

centrat en l’Associacionisme cultural 

6 de novembre. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Sessió de tarda. 

Acte d’inauguració i primer àmbit.  

o   7 de novembre. Centre de Lectura de Reus. Sessions de matí i de 

tarda. Segon i tercer àmbits. 

o   8 de novembre. Reus. Matí. Activitats complementària. 

•         Títol definitiu del congrés: “Associacionisme cultural: entre el 

mosaic i les xarxes”.  

https://www.irmu.org/streaming
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Entenent l’associacionisme en un sentit ampli i des del segle XIX. 

•         Estructura: Tres àmbits i una taula rodona final sobre present i 

futur. 

- Participació en l’Assemblea (a Riudoms) i en les diferents 

reunions de junta 

- Preparació de textos, entrevista i ressenyes per Frontissa 

 

- JORNADES D’HISTORIOGRAFIA LOCAL 

2019  

 - Participació en la definició del programa de la II edició 

- Participació en la II edició 

Una setantena d’estudiosos es van aplegar el passat 9 de novembre de 

2019 a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per assistir a la II 

Jornada d’Historiografia Local, organitzada bianualment pel mateix IEI, 

la CCEPC i l’Institut Ramon Muntaner. 

Amb el títol “Els orígens de l’època contemporània. Primera meitat del 

segle XIX”, els participants van poder assistir a un total de set 

ponències que van analitzar la contribució local i comarcal sobre aquest 

període fonamental per a entendre l’època contemporània. Els ponents 

van ser historiadors com Rafael Zurita (UA), Joana Maria Pujades 

(CED/UB), Joan Fuster-Sobrepere (UOC), Jordi Roca (UB), Enric 

Vicedo (UdL), Llorenç Ferrer (UB/CEB), Mercè Renom 

(UB/CECBLL) i Ramon Arnavat (URV/IEP), que van abordar temes 

els conflictes bèl·lics, les transformacions al camp, els poders locals i la 

revolució liberal, la protoindústria i el procés d’industrialització, el món 

del treball i també els corrents culturals i la circulació d’idees. 

En la segona edició d’aquesta jornada, es va voler aprofitar la temàtica 

triada per retre homenatge a l’historiador Josep Fontana, que des de la 
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seva pràctica sempre va defensar la importància de la historiografia 

local 

Primeres converses per a l’edició de la publicació 

 

- PROJECTE “POBLES ABANDONATS. UNA HERÈNCIA UNIVERSAL 

PER AL CONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

2019  

 Objectiu del projecte: posar el focus en els pobles abandonats com a 

elements d’estudi des d’una anàlisi interdisciplinar (arqueologia, 

arquitectura, documentació històrica, memòria oral, geografia, estudi 

econòmic-social...) i transversal;  partir d’una comparativa territorial 

que ens doni una perspectiva històrica per endegar propostes de futur 

que serveixin per revertir processos de despoblament o desequilibri 

territorial. Una aproximació des de la recerca científica. Elaborar 

diagnosis i propostes que puguin ser traslladades a les administracions i 

també debatudes i treballades amb els agents locals. 

 

Poble abandonat: pobles en sí o unitats de població (colònies, 

masos...) que han patit, en un moment o altre, un procés 

d’abandonament del seu territori i que s’ha traduït en diferents 

situacions com ara despoblament, semi despoblament, abandonament 

definitiu, reocupació, etc.  

Serà interessant observar les dinàmiques de cada territori i posar-les en 

comú per a extreure conclusions locals però també globals que ens 

permetin fer comparatives amb d’altres països. 

 

Organització: 

1) Hi ha un equip de coordinació general de composició diversa 

2) S’estan organitzant diferents grups de treball que en el cas de 

Catalunya corresponen a l’estructura de Vegueria: 

G1 Barcelona ; G2 Penedès; G3 Catalunya Central; G4 Tarragona; G5 

Girona + Catalunya del Nord; G6 Lleida + Franja mig (Llitera i Baix 

Cinca); G7 Terres de l’Ebre +Matarranya; Alt Pirineu, Aran i Andorra; 

G8 Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya i Andorra; G9 Pallars Jussà, 

Ribagorça i Aran;  

País Valencià: G10 Nord de Castelló; G11 Comarques Centrals 

Interiors; G12 Comarques centrals valencianes 

Illes Balears: G13 Mallorca; G14 Menorca; G15 Eivissa 

 

El projecte parteix de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut 

Ramon Munter i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana. 
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Pla de treball darrer semestre 2019 

- Crear grups de treball que validin els primers llistats que s’han 

elaborat i que recopilin la informació ja existent sobre el tema en el seu 

territori. 

- Crear la imatge del projecte i la pàgina web 

- Cercar col·laboradors per al projecte 

- Preparar un projecte europeu 

- Iniciar accions paral·leles per a la recollida d’informació: Col·loqui 

Internacional d’Estudis Transpirinencs, Trobada de la Diòcesi de 

Tortosa, etc. 

- Sol·licitud d’InterregSudoe 

 

 

- CONGRÉS INTERNACIONAL ELS JOCS EN LA HISTÒRIA 

2019  

 - Participació en l’organització del II Congrés 

La població de Castelló va acollir els dies 8 al 10 de novembre el II 

Congrés Internacional: Els Jocs en la història, que enguany porta com a 

subtítol ‘La Diversitat lúdica a l’escola i al temps lliure’. L’objectiu de 

les ponències i comunicacions que s’hi han presentat és parlar del joc en 

totes les seves vessants i des de diferents perspectives i disciplines, tant 

en el temps d’oci com en un marc més reglat com és l’educatiu. Un 

total de 100 persones han participat en aquesta part més científica del 

congrés de dos dies de durada, mentre que el diumenge el poble de Sant 

Mateu acollirà la part més pràctica i lúdica amb el Festival Maestrat 

Games. En aquest cas entitats i participants de diferents regions com la 

Comunitat Valenciana, les Illes Balears, Catalunya o l’Aragó 

coordinaran diferents jocs i tallers com ara de birles, de pilota 

valenciana, de la bandera, de dòlit, de la morra... 

Pel que fa al congrés, organitzat per la Universitat Jaume I (UJI), 

l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i l’Associació Cultural La Tella, ha 

tractat, com hem dit, diferents aspectes del joc en l’àmbit d’oci, 

educatiu i de festa. Entre altres s’hi ha parlat del joc com a eina 

educativa en el temps lliure, com un element inclusiu i imprescindible 
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per al desenvolupament de la salut física i mental de la persona, com a 

patrimoni cultural immaterial, dels jocs de taula a l’educació reglada, 

del joc tradicional, de la seva relació amb la diversitat cultural, del joc 

al llarg de la història, i també s’hi compararan manifestacions lúdiques 

de diferents regions, entre altres temes. 

La inauguració del congrés ha tingut lloc el divendres 8 de novembre i 

ha anat a càrrec de la vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social de 

la UJI, Inmaculada Rodríguez Moya; del regidor d'Educació de 

l'Ajuntament de Castelló, Francesc Mezquita, i de la directora de 

l’IRMU, M. Carme Jiménez. Per la seva part, Soumitra Mandal, de la 

Mekelle University a Etiòpia, ha ofert la conferència inaugural. Mandal, 

després de mostrar una gran varietat de jocs d’Àfrica i d’Àsia, ha 

destacat que cada cop més els infants estan perdent l’interès en els jocs 

tradicionals enfront un altre tipus d’entreteniment, com ara els 

videojocs. Segons Mandal, això fa que també es perdin les destreses 

físiques i mentals i els valors que es treballen amb la pràctica dels jocs 

tradicionals. És per això que Mandal ha fet una crida a motivar els 

xiquets i xiquetes que practiquen aquests jocs per tal que no 

desaparegui aquesta riquesa patrimonial. 

Seguiment de l’edició de les actes  

 

 

 

- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR I 

ASSOCIACIONISME CULTURAL 

2019  

 - Participació en els programes de l’Observatori del Patrimoni 

Etnològic i Immaterial 

 - Inventari del patrimoni cultural immaterial 

o Genèricament: tasques de seguiment i de crear sinergies 

entre els projectes 
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o Terres de l’Ebre:  

▪ Gestió xarxes post tancament del projecte 

▪ Gestió de les consultes que arriben a través de la 

pàgina web 

▪ Preparació de proposta de la participació de 

l’IRMU en l’Observatori de Patrimoni Cultural 

Immaterial de les TE 

o Priorat: seguiment del projecte i assessorament 

o Penedès: seguiment del projecte i assessorament 

o Vallès: seguiment del projecte i assessorament 

o Balears: contactes de seguiment amb Menorca i 

signatura de conveni a Mallorca 

o Seguiment de l’Inventari de Danses Vives 

o Contactes amb l’Inventari del Bestiari Festiu de 

Catalunya per gestor de continguts 

o Encàrrec de pàgina web per als inventaris i rèpliques que 

substituiran les actuals 

 - Seguiment dels projectes de patrimoni etnològic dels centres i 

assessorament 

 - Participació en l’edició del III Simposi de Focs celebrat a 

Gandia i organització del IV a Andorra la Vella  

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir els dies 22, 23 i 

24 de novembre, el IV Simposi Internacional Focs Festius de la 

Mediterrània. Sota el títol “Les simbologies i els rituals al voltant 

del foc” el simposi, organitzat per la Societat Andorrana de Ciències, 

l’Associació de Fallaires de les Valls d’Andorra, el Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l’Institut Ramon Muntaner, 

pretén analitzar el foc i la seva simbologia vinculada a rituals pagans, al 

calendari festiu cristià i a esdeveniments de la vida quotidiana. Per altra 

banda, després d’haver passat uns anys de la declaració de les festes del 

foc dels solstici d’estiu als Pirineus com a Patrimoni Immaterial de la 

Humanitat per la UNESCO l’any 2015, es volia radiografiar com 
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incideixen aquests reconeixements en les diferents festivitats i si 

serveixen per consolidar i preservar el model de festa o si comporten 

problemàtiques que a priori no s’havien previst. També es va incidir en 

el teixit associatiu que contribueix amb la seva pràctica a mantenir la 

tradició i la salvaguarda de les diferents festes del foc i que serveixen 

com a símbol d’identitat i de promoció econòmica i turística d’un 

determinat territori. 

La ponència marc “Les falles d'Andorra 2015-2019. Bases per a la 

preservació, salvaguarda, divulgació i difusió de la festa", impartida per 

Albert Roig Loscertales, representant de la Taula Nacional de Fallaires 

de les Valls d’Andorra, va donar el tret de sortida a les 25 conferències, 

ponències i comunicacions (programa adjunt) que es van repartir en els 

tres àmbits de treball marcats pel Simposi: Salvaguarda i reconeixement 

de les festes del foc; Recerques realitzades en els darrers anys entorn a 

les festes de foc, i, Compartir la festa: presentació d’entitats, persones i 

publicacions. La part més teòrica es completarà amb danses, 

documentals i una taula rodona amb el foc com a protagonista. 

L’apartat més lúdic el va posar l’espectacle de dissabte a la nit: Música 

tradicional dels Pirineus, a càrrec de l’Orquestrina Trama.  Un grup 

creat el 2013 que recupera les músiques tradicionals del Pirineu i 

dinamitza les danses perquè tornin a ser ballades. Així com la 

presentació de 8 llibres i la visita a quatre exposició. 

El simposi compta amb la col·laboració de: Govern d’Andorra, Comú 

d’Andorra la Vella, Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels 

Pirineus (CEPIP) de la Universitat de Lleida i el patrocini de Obra 

Social “La Caixa” . 

- S’han fet gestions en relació a la celebració del V Simposi a 

Palma la tardor del 2020 

 - Participació en l’organització de les Jornades d’Etnologia de les 

Terres de l’Ebre  
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- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI 

CULTURAL 

2019  

 - Participació en la Jornada sobre els fons de les associacions 

culturals 

- Participació en l’organització de les Jornades Europees de 

Patrimoni 

 

- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA  

2019  

 - Tancament de la VI Beca 

- Preparació i resolució de la VIIa Beca 

- Incorporació al Cens d’entitats de Foment de la Llengua 

 

 

- VINCULATS AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

2019  

 - Participació en el Jurat del Premi Ricart i Giralt 

 - Organització de la VII edició de la Jornada de recerca local, 

història i patrimoni marítim que se celebrarà el 2020 

 

- GRUPS DE RECERCA LOCAL DE BARCELONA 

2019  

 - Projecte expositiu “Espai i Festa. Topografia urbana de la festa a 

Barcelona”. 

o Inauguració de l’exposició i seguiment itinerància 

o Plantejament de nou projecte sobre el Corpus 
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- TROBADA DE PEDRA SECA DELS PAÏSOS CATALANS 

2019  

 - Compromís d’organització de la XI que se celebraria a la Ribera 

d’Ebre el novembre del 2021 

- Redacció d’un projecte de candidatura 

- Participació en la Xa Trobada celebrada a Pinós, Alacant 

 

- PARTICIPACIÓ EN JORNADES I CONGRESSOS ORGANITZATS 

AMB D’ALTRES INSTITUCIONS O PELS CENTRES D’ESTUDIS 

2019  

 - Trobades territorials d’entitats (14 trobades) 

 - Tastets de Patrimoni de Tarragona amb la Biblioteca Pública de 

Tarragona 

 - Finestres al Territori 2019 – Presentació de revistes periòdiques 

de la demarcació de Tarragona a la Biblioteca Pública de 

Tarragona 

 - Seguiment de les Comissions Cíviques de Patrimoni: Baix 

Llobregat i Terres de l’Ebre 

 - Jornada del Festival de Músiques en Terres de Cruïlla celebrada 

a la Sénia, desembre de 2019 

La VII edició de Festival de Música en Terres de Cruïlla, organitzada 

per l’Agrupació Musical Senienca, el Centre d’Estudis Seniencs, 

l’Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament amfitrió, combinarà la 

música, centre d’interès de totes les edicions, amb un company gairebé 

inseparable, la dansa. Així, totes les activitats previstes per als dies del 

festival, 20, 26 i 27 d’octubre, 30 de novembre i 14 de desembre, tant 

teòriques com pràctiques, «ens portaran – segons els organitzadors-, a 

explorar les sinergies entres aquestes dues disciplines des de diferents 

punts de vista, en el món tradicional i en l’expressió més 

contemporània». 
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Per tal d’aprofundir en aquest binomi s’ha convidat un artista 

d’excepció, el ballarí de renom internacional Roberto Olivan. El 

creador ebrenc serà l’encarregat de fer la ponència marc de la jornada 

de formació prevista per al dia 19, així com un taller de dansa. Una altra 

de les activitats d’aquesta jornada de formació serà un debat i la roda 

d’experiències en què diferents experts i professionals parlaran dels 

seus projectes com ara del Dansàneu, dels balls de carrer, de la Cobla 

Mínima, dels 10 anys de la companyia Xuriach i de Contr@band@. El 

primer dia del festival també tindrà lloc el sopar musical en un 

restaurant ebrenc estrella Michelin, que estarà amenitzat per La Cobla 

Mínima, per la ballarina Sònia Gómez, pel músic Pep Vila, i per altres 

músics i dansaires del territori. Diumenge dia 20 hi haurà el tradicional 

taller de jota ballada a càrrec de la  professora de l’Aula de Música de la 

Terra, Ester Baiges. Aquest dia també es farà la presentació del llibre 

Els cants de les plantes. De música, bones herbes i cistelleria, a càrrec 

del Taller de Cant Popular del Museu de la Pauma del Mas de 

Barberans. 

Taller ImproPlay, un taller de creació a càrrec de Laura Guarch.  Serà 

un taller per a explorar i jugar el nostre potencial creatiu amb  les eines 

que tenim més a prop com són el nostre cos i la nostra veu. Mentre que 

el darrer diumenge hi haurà la trobada de grups de danses tradicionals 

amb la participació del Grup de Danses de la Jana, Esbart Dansaire 

Rapitenc de Sant Carles de la Ràpita i el Grup de Jota de la Casa 

d’Andalusia de la Sénia, amb els Dolçainers de Joventuts Unides de la 

Sénia. 

30 de novembre. Espectacle de nova creació, BanDaNsant, de la 

ballarina, coreògrafa i performance Sònia Gómez, que estarà 

acompanyada per la Banda de Música de l’Agrupació Musical 

Senienca. 
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- CONVERSES EIXIMENIS 

2019  

 - Celebració de la primera edició de les Converses Eiximenis 

Converses per  presentar els treballs guanyadors de les Beques 

Francesc Eiximenis en col·laboració amb la Biblioteca Pública 

de Tarragona. 

 

- PARTICIPACIÓ DELS CENTRES D’ESTUDIS EN LES JORNADES 

EUROPEES DE PATRIMONI 

2019  

 - Difusió de la informació de participació 

 - Recollida de les fitxes amb les propostes 

 - Revisió del programa 

 - Seguiment posterior de l’activitat 

 - Participació en la reunió de balanç 

 

- ALTRES COL·LABORACIONS 

2019  

 - FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

o VI Premi de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 

o Reunió del Jurat Premi Ateneus 

o Reunió per establir possibles col·laboracions 

o Presentació de la publicació de la IV Beca 

- mNACTEC 

o Reunions per establir un conveni de col·laboració 

o Creació de l’Ajut a la recerca “Francesc Salvà i 

Campillo” 
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- PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 

2019  

 - Projecte Catalunya sud 2040 

 - Comissió per a presentació de la petició de la declaració de 

Festa d’Interès Nacional per a la Festa del Riu de Móra d’Ebre  

 - Participació en el jurat dels premis de l’Ens de 

l’Associacionisme cultural 

 - Conferència en l’acte de commemoració de la diada de la 

Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre 

 - Presidència de l’acte del lliurament del Premi d’Assaig de la 

Ribera d’Ebre 

 - Participació en la comissió de cultura de la Coordinadora 

Catalana de Fundacions 

 - Sol·licitud d’incorporació a Europa Nostra  
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Galeria d’imatges 

 

Recercat 2019 
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Espai Despuig 

 

 
 

Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs 
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IV Simposi Internacional Focs Festius a la Mediterrània 

 

 
 

I Ajut a la recerca “Francesc Salvà i Campillo” 

 

 
 


