
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT RAMON MUNTANER 

MEMÒRIA 2015 



Memòria Institut Ramon Muntaner - 2015 

 - 2 -

PROJECTES I ACTIVITATS DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER  -2015  

 

- RECERCAT 2015, dies 9 i 10 de maig de 2015 a Vilafranca del Penedès. 

Els dies 9 i 10 de maig se celebrava a Vilafranca del Penedès l’onzena edició del 

Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla catalana, 

punt de trobada anual dels centres d’estudis. En aquesta edició, la carpa estava 

situada en la plaça de Jaume I, en un espai privilegiat del centre de la ciutat, 

davant de l’edifici del Vinseum. Museu de les cultures del Vi, que ens cedia el 

seu Auditori per realitzar les diferents taules rodones i l’acte de lliurament dels 

premis de reconeixement Recercat.  

 

El programa del Recercat oferia diferents activitats tant als participants com al 

públic de la ciutat. A les 10 del matí del dia 9 s’inaugurava la fira, que de nou 

estava ubicada en una gran carpa distribuïda per espais territorials amb presència 

també d’un espai dedicat a l’Institut Ramon Muntaner i a la Coordinadora de 

Centres d’Estudis, un espai de llibreria i un espai compartit per a la mostra 

d’audiovisuals i per al “Recerxic”, els tallers infantils pensats des de la recerca 

local. Les autoritats encarregades de la inauguració van ser el Sr. Albert Tubau, 

president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, el Sr. Xavier Tudela, president de 

l’organització de la Capital de la Cultura Catalana, el Sr. Josep Santesmases, 

president de la CCEPC, el Sr. Lluís Puig, director general de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya i el Sr. Raimon Gusi, regidor de cultura de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès. 

 

Immediatament després s’iniciaven les taules rodones. Enguany se’n van 

celebrar tres. La primera es va centrar en la transhumància a Catalunya, amb la 

participació del Sr. Joan Rovira i del Sr. Eduard Trepat. La segona inaugurava 

una activitat que tindrà continuïtat en les properes edicions, amb el títol “El 

patrimoni a debat”: un espai impulsat per les comissions cíviques de patrimoni 

del Baix Llobregat i de les Terres de l’Ebre amb l’objectiu de tractar diferents 

temes vinculats al patrimoni sobre la base de casos que han estat treballats en el 

si de les dues comissions. Enguany la taula es va centrar en la legislació que 
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afecta al patrimoni i les contradiccions, apuntant-s’hi propostes de possibles 

modificacions a incorporar a la llei de patrimoni vigent. En la taula també van 

participar dues persones vinculades a centres d’estudis que han estat participant 

en un grup de patrimoni, impulsat des de la comissió cívica de patrimoni de les 

Terres de l’Ebre i integrat per persones de centres de diferents territoris i 

formacions, que es va reunir de manera regular al llarg del 2014 per debatre en 

comú aspectes vinculats al patrimoni i que van generar un document amb 

propostes a introduir en una nova llei de patrimoni. Els dos casos de les 

comissions que van servir de fil conductor van ser el Canal de l’Infanta en el cas 

del Baix Llobregat i el cas del Molí de l’Assut de Xerta en el cas de les Terres de 

l’Ebre. Hi van intervenir el Sr. Vicenç Aguado, que va fer una revisió de la 

legislació vigent en temes de patrimoni; la Sra. Àngels Travé, que va exposar la 

tasca realitzada des del grup de treball de patrimoni; el Sr. Frederic Prieto, que 

va exposar el cas del Canal de l’Infanta i el Sr. Josep Moragrega, que va exposar 

les greus contradiccions legislatives que s’han trobat en el cas del Molí de 

l’Assut de Xerta. La taula va ser moderada des de l’Institut Ramon Muntaner 

com a responsable del seguiment de les Comissions Cíviques i de la coordinació 

del grup de treball de patrimoni. L’activitat va ser molt ben rebuda per tots els 

participants i es convertirà en una de les propostes centrals dins del Recercat. 

 

A la tarda va tenir lloc la tercera taula centrada en la importància del ferrocarril 

en diferents territoris i des de diferents perspectives. El títol triat per a la taula va 

ser “La repercussió social, econòmica i urbanística del ferrocarril des de 

diferents perspectives” i hi van participar el Sr. Jordi Sasplugues, president de la 

Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial de Móra la 

Nova; Adriana Rivas, autora d’un estudi sobre el barri del ferrocarril de Sant 

Vicenç de Calders, i Pere Pascual, catedràtic de la Universitat de Barcelona. Va 

moderar la taula Ginés Puente, de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

També a la tarda tenia lloc la presentació del projecte Cultsurfing, una 

plataforma de projecció dels projectes culturals que va ser presentada per Carol 

Durán. 
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El Recercat també va incloure diferents activitats complementàries, com les 

visites al campanar de l’església i al CIARGA de Santa Margarida i els Monjos 

o la ruta literària a càrrec de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

 

Dos tallers infantils van apropar la recerca local als més petits en el context del 

Recerxic. El primer es va centrar en la confecció de punts de llibre i va ser 

conduït per la directora de la Fundació Cañas i el segon es va centrar en els jocs 

tradicionals fets amb materials reciclats organitzat per l’Aula d’Artesanies, 

Tradicions i Ecologia d’Arnes.  

 

La mostra d’audiovisuals va permetre enguany veure diferents produccions fetes 

des dels centres d’estudis o en què han col·laborat centres d’estudis.  

 

Enguany, que es commemora el 750 aniversari del naixement de Ramon 

Muntaner, ens vam voler sumar a la celebració incloent una activitat vinculada 

al programa commemoratiu que impulsa l’Ajuntament de Peralada, el concert 

“Què us cantaré? Ramon Muntaner 750 anys” i que va anar a càrrec de Toni 

Xuclà i Judit Nedderman acompanyats per Jaume Comas en la recitació, una 

preestrena de l’espectacle que realitzaran el mes de juliol al Castell de Peralada. 

 

Finalment, va tenir lloc una nova edició del lliurament dels premis Recercat. 

Enguany els guardonats van ser el Sr. Joan Solé Bordas i el Centre d’Estudis de 

la Ribera d’Ebre, dues trajectòries destacades que s’han vist reconegudes per 

part d’altres persones i entitats del mateix col·lectiu, un fet que els premiats van 

valorar molt positivament. Des de l’organització dels premis volem reforçar la 

importància que donem al fet que siguin els mateixos centres els que proposin 

les persones i les entitats. Per a la propera edició els premis prendran entitat 

pròpia i el procés per a rebre les candidatures s’obrirà a la tardor, de manera que 

els centres disposareu de molt més per pensar i articular les vostres propostes. El 

lliurament continuarà essent l’acte central del Recercat. 

 

El Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local és un projecte de l'Institut 

Ramon Muntaner, coorganitzat amb la Direcció General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat 



Memòria Institut Ramon Muntaner - 2015 

 - 5 -

de Catalunya i la CCEPC. En aquesta edició, el Recercat ha comptat amb la 

coorganització de l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès, a qui agraïm totes les facilitats que hem tingut, i amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, l’Associació per 

a la Difusió de la Història de Santa Oliva (ADHSO), la Biblioteca Parroquial de 

Sant Cugat de Sesgarrigues, la Casal-Societat la Principal, el Centre d’Estudis 

Sadurninencs, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra 

Aèria - CIARGA, el Grup d’Estudis Històrics i Culturals de Sant Quintí de 

Mediona, el Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de Riudebitlles, el 

Museu Josep Cañas, la Revista el Martinet i Vinseum - Museu de les Cultures 

del Vi de Catalunya. Aquesta edició del  Recercat ha comptat amb el suport de la 

Fundació Josep Irla, la Fundació Privada Mútua Catalana i l’Organització de la 

Capital de la Cultura Catalana 

 

S’han iniciat les reunions per la celebració del proper Recercat que tindrà lloc a 

Vic els dies 30 d’abril i 1 de maig. 
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- ESPAI DESPUIG 

El 14 de novembre celebràvem a Peralada a l’espai Miquel Mateu del Centre de 

Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada, la novena edició de l’Espai 

Despuig, amb el títol “Oportunitats i reptes del món cultural en el context 

actual”, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Peralada i 

l’Institut d’Estudis Empordanesos, amb el suport de la Fundació Josep Irla. 

 

Aquesta nova edició de l’Espai Despuig pretenia analitzar les noves perspectives 

culturals i de les possibilitats de col·laboració que s’obren amb la nova 

perspectiva política en els diferents territoris de parla catalana, bé dins 

d’iniciatives ja en marxa, bé per a la construcció de noves propostes de treball 

conjunt. 

 

Les activitats van començar a les onze hores amb els parlaments institucionals a 

càrrec de l’Il· lm. Sr. Pere Torrent i Martí, alcalde de Peralada, el Sr. Lluís Puig i 

Gordi, Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de 

l’IRMU i la Sra. Anna M. Puig, presidenta de l’Institut d’Estudis Empordanesos. 
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Posteriorment, va tenir lloc la presentació de la base de dades de 

l'Associacionisme històric català (1870-1980) elaborada pel grup de recerca 

ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la col·laboració del 

Departament de Cultura, l'IRMU i la CCEPC, a càrrec de Ramon Arnabat i 

Mireia Ros. Seguidament, es va dur a terme la taula rodona "Oportunitats i 

reptes del món cultural en el context actual", amb la participació de Jaume 

Mascaró, representant del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis; 

Antoni Prats, de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta; Josep F. 

Moragrega, d'Òmnium Cultural Terres de l'Ebre i del Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre; i, Ramon Arnabat, professor de la URV i membre de l'Institut 

d'Estudis Penedencs i del Consell Social de la Cultura vinculat al Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La moderació de la taula anirà a 

càrrec d'Anna M. Puig de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Les aportacions a la 

jornada es podran llegir en la publicació que apareixerà el 2016. 

 

- REVISTA – MEMÒRIA 

S’està redactant la del 2014 

 

- PORTAL I EINES DE DIFUSIÓ 

Es va fer una canvi respecte a l’empresa de gestió i manteniment del portal. 

Actualment és W3SI2 de Tarragona una empresa vinculada a la URV.  S’han 

introduït modificacions sobre la base de les recomanacions de l’auditoria de la 

llei de protecció de dades; continuem generant el newsletter setmanal i serveix 

de plataforma de difusió de molts projectes i activitats. 

www.irmu.org  

 

- CALENDARI DELS CENTRES 2015 

S’ha realitzat la recollida de dades de les activitats del 2016 per fer el nou 

calendari. S’ha detectat un increment en el nombre d’activitats incorporades 

La temàtica del calendari serà l’exposició “Patrimoni Oblidat. Memòria 

Literària” 
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- RACO i DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS 

Aquest 2015 les tasques realitzades han estat: 

o 2 noves revistes: Paratge (26 números a text complet i 1 sumari) i Shikar 

(1 número a text complet) 

o De les ja existents : 120 números de revistes diferents entre sumaris i text 

complet  

o 104 números a text complet de Lo Floc que encara està  a la intranet  

 

- ASSESSORAMENT A LES REVISTES DELS CENRES D’ESTUDIS 

 Enguany, s’ha realitzat assessorament al Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre en 

 relació a la seva Miscel·lània, ja que volen iniciar una nova etapa de la revista i 

 voldrien incorporar millores que l’ajudin a ser presents en les llistes d’avaluació. 

 

- FONS DOCUMENTALS  

S’ha treballat en la preparació dels fons per al seu trasllat a l’Arxiu Comarcal. 

S’ha dipositat material corresponent a diferents projectes i també a diferents 

convocatòries d’ajuts. 

 

- DISTRIBUCIÓ DE LES PUBLICACIONS DELS CENTRES D’ESTU DIS 

A TRAVÉS DE NUS DE LLIBRES I VENDA EN LLIBRERIES I 

PORTALS A INTERNET 

S’ha realitzat el seguiment de vendes de les publicacions dels centres d’estudis 

que es distribueixen a través de Nus de Llibre. Hi ha hagut escasses 

incorporacions al fons. 

 

- ENCÀRREC D’ESTUDI 

Elaboració d’un informe per al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb 

el títol “Les escoles de música vinculades a les bandes a Catalunya”. 

S’ha realitzat el treball de camp i s’ha preparat l’estudi per al CONCA. 

 

- PROJECTES EUROPEUS 

S’han realitzat els primers contactes perquè l’Institut participi en convocatòries 

europees. 
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- CONVOCATÒRIES D’AJUTS, PREMIS I BEQUES 

Aquest 2015 es van realitzar gestions relacionades amb: 

• XIII Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos, jornades, 

cursos, itineraris i trobades. Notificació i seguiment. 

• Convocatòria de subvencions a centres d’estudis locals i comarcals 

destinades a l’edició de publicacions periòdiques i obres de recerca en 

l’àmbit humanístic- X convocatòria. Notificació i seguiment. 

• X Convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca i de difusió cultural. 

Convocatòria, resolució, notificació i seguiment. 

• II Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 

 

• V Beca Joan Veny. Convocatòria i resolució. 

• Es va resoldre la situació respecte al I Premi de Recerca Josep M. 

Domènech. Finalment la persona que realitzava el treball va renunciar. El 

compromís es seleccionar una altra persona que  el finalitzi ja que hi ha 

una part important del treball previ realitzat. 

• Participació de personal de l’Institut en les convocatòries de l’OSIC com 

a tècnic extern. 

• XIV Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos, jornades, 

cursos, itineraris i trobades. Notificació i seguiment. Preparació de les 

bases i resolució. 

• Convocatòria de subvencions a centres d’estudis locals i comarcals 

destinades a l’edició de publicacions periòdiques i obres de recerca en 

l’àmbit humanístic- XI convocatòria. Preparació de les bases i resolució. 

• XI Convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca i de difusió cultural. 

Preparació de les bases. 

• S’ha fet el seguiment d’ajuts de convocatòries anteriors 
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• S’ha fet el seguiment dels ajuts fóra de concurrència del 2015: 

• Segona fase del Llibre Blanc del Baix Llobregat 

• Comissions Cíviques de Patrimoni. 

Entre la documentació que també s’aporta hi ha les actes de patronat, de la 

comissió que fa la proposta de resolució dels ajuts, les actes dels jurats de les 

beques convocades i el document de resolució de la I Premi de Recerca Josep M. 

Domènech. 

 

- ACOLLIDA D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS EN PRÀCTIQUES 

El 2015 hem acollit diferents estudiants en pràctiques: una estudiant del Màster 

de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes de la URV i un estudiants del Grau 

d’Humanitats de la UOC. En el cas de l’estudiant de la URV ha desenvolupat 

tasques vinculades amb projectes propis de l’Institut i en el cas de l’estudiant de 

la UOC s’ha vinculat a l’Institut d’Estudis Penedesencs i el seu projecte 

d’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial. 

 

- TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN 

Desenvolupament de tasques de gestió econòmica 

Seguiment dels diferents projectes del 2015 

Sol·licitud i justificació de subvencions 

Adaptació a les Lleis de Transparència i de protecció de dades 

Preparació de la proposta de codi ètic de l’Institut Ramon Muntaner 
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PROJECTES COORGANITZATS O AMB EL SUPORT DE L’IRMU  

 

- EXPOSICIONS 

o “La Festa Popular. La catalanitat cívica”  

El 2015 ha continuat amb la seva itinerància i la vam programar a Tortosa 

coincidint amb la celebració de les jornades de Música en Terres de Cruïlla 

el mes d’octubre. 

 

 

 

o “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Catalunya” 

El passat divendres 27 de novembre s’inaugurà a Cervera l’exposició 

“Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”. En 

són els comissaris Fabien Van Geert, doctor en museologia, i Ferran Estrada, 

doctor en antropologia social, ambdós adscrits a la Universitat de Barcelona. 

L’exposició ha estat impulsada i concebuda per les següents entitats que 

formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial: 

l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu), el Museu del Ter 

(Manlleu), el Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), el Museu de 

la Pesca (Palamós), el Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies), el Museu 

Comarcal de Cervera, el Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), el Museu 

Etnològic de Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona, Carrutxa (Reus), el 

Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta) i l’Institut Ramon Muntaner. Ha 

estat produïda pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en 

coordinació amb l’Institut Ramon Muntaner mitjançant ajut de l’Obra Social 

de ‘La Caixa’. En el desenvolupament dels continguts hi han participat 

l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni 
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Arquitectònic, l’Associació de Restauradors de Patrimoni Arquitectònic, el 

Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica (GRETA) i la 

Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca. 

 

L’exposició ha estat ideada des d’un principi com una eina per posar en 

valor l’arquitectura tradicional catalana en tota la seva diversitat territorial i 

tipològica. Aborda el tema des d’una perspectiva eminentment etnològica, 

per mostrar la relació home-medi-arquitectura des d’una aproximació a 

diferents paisatges i entorns històrics, culturals i productius rurals de 

Catalunya. El principal objectiu divulgatiu de l’exposició és aportar elements 

de reflexió sobre com el medi, les formes de vida, la tecnologia, les relacions 

socials i les maneres d’entendre el món es combinen per donar forma i fixar 

l’ús dels elements arquitectònics que han esdevingut peces fonamentals dels 

nostres paisatges humanitzats. 

 

L’exposició és divideix en cinc tipus d’explotació del territori: 

 

1) l'alta muntanya 

2) el secà 

3) el regadiu 

4) la costa 

5) el món dels masos 

 

De cadascun d’aquest tipus s’estructuren quatre àmbits temàtics: 

 

• L’espai viscut. Les formes, la distribució i els usos dels espais interiors de 

les cases estan condicionades per la seva funció com a habitatge, espai vital i 

espai de socialització a partir de les particularitats de vida domèstica i 

familiar de la societat preindustrial i de la seva evolució.  

• L’espai simbòlic. L'arquitectura està condicionada per la cultura i les 

relacions socials i polítiques de la societat que l’usa i li dóna sentit. Els 

elements arquitectònics, però també l’urbanisme, són un reflex de 

l’organització social, de les relacions i de la condició socioeconòmica dels 

seus habitants, que es mostren a la societat a través de les construccions. 
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• La dimensió tècnica i material. L’ús d’uns materials i d’unes tècniques 

constructives determinades, en relació o no amb els recursos presents en el 

territori i amb els coneixements tècnics dels especialistes. 

• Els usos en l’economia productiva, la qual dóna lloc a la construcció de 

diferents elements arquitectònics dispersos pel territori, segons la ubicació 

dels recursos i de les possibilitats d'explotar-los, organitzant el paisatge per a 

la seva explotació. 

El resultat és la primera exposició en què s’explica tota la complexitat de 

l’arquitectura tradicional catalana, alhora que planteja elements de reflexió 

sobre l’estat actual d’aquest tipus de construccions i llurs opcions de futur en 

funció de l’actualització dels seus usos. La mostra defuig dels tòpics, atès 

que en la seva producció hi han participat entitats de caràcter patrimonial 

d’arreu del territori junt amb d’altres especialitzades en la temàtica. La 

participació d’aquestes entitats ha permès, a més, comptar amb imatges i 

objectes de gran interès, la major part dels quals no han estat mai exposats 

públicament. 

 

L’exposició itinerarà després per diferents equipaments culturals del país. 

Després de l’estada a Cervera i durant el 2016 es podrà visitar al Museu 

Comarcal de l’Urgell (11 de març - 1 de maig), al Museu Etnològic del 

Montseny (3 de maig - 28 de juny), a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (1 de 

juliol - 28 d’agost) i al Museu Marítim de Barcelona (30 d’agost - 16 de 

novembre). A partir del 2017 es podrà veure a l’Institut Ramon Muntaner 

(28 de gener - 28 de febrer), al Centre de Documentació del Patrimoni i la 

Memòria (2 de març - 1 de maig), al Museu de les Terres de l’Ebre (3 de 

maig - 3 de juliol) i al Museu de la Mediterrània (6 de setembre - 30 

d’octubre). 

 

Trobareu tota la informació de l'exposició a l'enllaç 

arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/ 
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o “Patrimoni Oblidat, Memòria Literària” 

Al llarg del 2015 s’ha realitzat: 

� La recollida de fitxes de textos i elements patrimonials al portal 

de l’IRMU 

� S’ha treballat en la línia argumental i en els continguts de 

l’exposició 

� S’han iniciat els treballs de disseny i producció de l’exposició 

 

 

 

 

o Proposta d’exposició sobre arquitectura tradicional de la 
demarcació de Tarragona per la Diputació de Tarragona 

S’ha presentat una proposta a la Diputació de Tarragona d’exposició 

itinerant per a l’àrea de Tarragona que tindrà com a referent l’exposició 

que hem fet per tot Catalunya. 
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- PROJECTE “ELS DIPUTATS DE LA MANCOMUNITAT” 

S’ha coordinat conjuntament amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana el projecte de diccionari biogràfic: “Els Diputats de la Mancomunitat”. 

o Es va crear el grup de treball format per: 

� 2 coordinadors generals 

� 5 coordinadors territorials  

� Entorn a 50 investigadors 

o Es van dissenyar les fitxes de recollida de dades i el portal/gestor de 

continguts . 

o S’ha coordinat la recollida de fitxes realitzades pels investigadors 

http://www.diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/ 

 

- PARTICIPACIÓ EN EDICIONS DE PUBLICACIONS 

o Edició i presentació de la publicació “"Teatralitat popular i tradició. 

Actes del II Congrés de Balls Parlats". 

 

o Seguiment de l’edició del llibre de les Jornades de la Secció Filològica 

de l’IEC a Móra la Nova 
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o  Participació en la producció de Plecs d’Història Local: ressenyes, 

agenda i noticiari.  

o Seguiment activitats programades vinculades al Llibre Blanc del Baix 

Llobregat 

o El 12 de novembre, a les set de la tarda, es va presentar al Temple Romà 

de Vic el llibre "Societat i sociabilitat. El Cercle literari i els inicis de 

l'associacionisme recreatiu, cultural i polític a Vic (1848-1902)", de 

David Cao Costoya. 

 

 

Aquesta publicació és el resultat de la I Beca de recerca història Terra 

d'Ateneus, convocada l'any 2014 per l'Institut Ramon Muntaner i la 

Federació d'Ateneus de Catalunya, amb l'objectiu d'estudiar la 

repercussió social de l’associacionisme cultural ateneístic en un territori 

concret dins de l’àmbit català des del punt de vista històric. La iniciativa 

de convocar aquesta beca s'emmarca dins del Pla d'Associacionisme 

Cultural 2014-2016 de la Direcció General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i compta amb el patrocini de l'Obra Social de la 

Caixa. 

 

El llibre de Cao, que ha estat publicat per l'editorial Afers, reconstrueix 

un segment del teixit associatiu de la ciutat de Vic, conformat pels espais 

de sociabilitat formal de tipus recreatiu, cultural i polític, durant la 

segona meitat del vuit-cents, entre els quals cal destacar el Cercle Literari 

de Vic, amb una importància decisiva en la vida cultural i associativa de 

la ciutat. 
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A la presentació hi van intervenir: 

- Susagna Roura, segona tinent d'alcalde i regidora de Cultura i Museus, 

Convivència i Seguretat, i Recursos de l'Ajuntament de Vic 

- Dolors Solà Noguera, vocal de relacions institucionals del Patronat 

d'Estudis Osonencs 

- David Cao Costoya, historiador, vicepresident del Patronat d'Estudis 

Osonencs i autor de l'obra 

- Salvador Casals Romagosa, president de la Federació d'Ateneus de 

Catalunya 

- Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i president de l'Institut Ramon Muntaner 

 

Per a més informació: editorialafers.cat/botiga/ca/terra-d-ateneus/391-

societat-i-sociabilitat-el-cercle-literari-i-els-inicis-de-l-associacionisme-

recreatiu-cultural-i-politic-a-vic-1848-1902-9788416260096.html  

 

- CARNET RECERCAT 

o S’han incorporat nous centres i convenis al projecte. Continua avançant a 

ritme lent 

 

- FIRA DEL LLIBRE EBRENC 

o Participació en l’organització de la XII Fira del Llibre Ebrenc 

o Coordinació de l’Espai Llibre Ebrenc que enguany agrupava un fons 

unitari de llibre ebrenc aportat per les llibreries: Viladrich de Tortosa; 

Bassa de Móra d’Ebre i Serret de Vall-de-roures més els llibres dels 

centres d’estudis a través de l’Institut Ramon Muntaner. 

o Aquesta mateixa fórmula es va repetir a la Setmana del Llibre en Català 

a Barcelona 

o Coordinació de la presència de les publicacions dels centres d’estudis a 

les taules de presentacions 

o Coordinació de la Jornada del Llibre Ebrenc 
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La fira del llibre va tancar diumenge amb la participació de dos autors de 

prestigi, els escriptors Andreu Carranza i Francesc Serés, que van protagonitzar 

la dotzena Jornada del Llibre Ebrenc, dedicada a analitzar el paper de la 

biografia com eina per a la literatura. Tots dos autors han rebut importants 

guardons literaris aquest 2015. Així, Carranza va guanyar el premi Josep Pla de 

narrativa amb El poeta del poble, una biografia novel·lada sobre mossèn Cinto 

Verdaguer; i Serés ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or de narrativa amb La pell 

de la frontera, d’aquí que hagi estat especialment rellevant la seua presència a la 

Fira del Llibre Ebrenc. 

 

Ja s’han iniciat les reunions per a l’organització de la propera edició. 

 

- COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENC 

Celebració del IX Col·loqui a Canillo (Andorra). El títol: Contraban d’idees 

Contraban d’idees. La circulació de les idees a través del Pirineu  (segles XVIII-

XXI)  Canillo (Andorra), del 2 al 4 d’octubre de 2015. 

Els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2015 es va celebrar al comú andorrà de Canillo el 

IX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs, sota el títol "Contraban 

d’idees. Contagi, innovació i dissidència a través del Pirineu", organitzat per la 

Societat Andorrana de Ciències, el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, la 

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

Centre d’Estudis Ribagorçans i l'Institut Ramon Muntaner. 

 

L’objectiu d’aquesta edició va ser analitzar els Pirineus com a espai per al flux 

de les idees, els diferents mitjans per a la difusió d’aquestes o els personatges 

que han tingut més incidència en aquests processos, establint com aquest 

fenomen ha marcat el dia a dia dels diferents territoris pirinencs i, des de 

l’actualitat, ponderar el triomf o el fracàs dels diferents corrents i moviments. 
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El col·loqui es va estructurar en tres àmbits (Eines, mitjans i espais: diaris, 

llibres, migracions, fires, ateneus i casinos; Els portadors de les idees : 

biografies i prosopografies, i La incidència del pas de les idees en el dia a dia), 

als quals s’hi van presentar fins a 25 comunicacions, que, sumades a les 

ponències marc, a la taula rodona a partir de la qual es va articular l’àmbit tres i 

el taller sobre la transmissió d'idees: família, arxius i memòria personal al 

Pirineu, van donar llum a un interessant debat entre els participants. 

 

A més del treball acadèmic, el IX Col·loqui d’Estudis Transpirinencs també 

comptà amb un vessant més lúdic, amb un concert de cançons tradicionals 

d'Andorra i el Pirineu, a càrrec d'Artur Blasco, acompanyat per Marién de 

Casimiro, i una sortida a la vall d’Incles, a Canillo. 

 

La participació al col·loqui va superar les expectatives, amb un centenar de 

participants, entre ponents, comunicants, assistents i organització, a la qual s’hi 

ha de sumar els 90 usuaris que en van fer seguiment a través d’Internet, ja que 

l’activitat es va retransmetre en directe via streaming. A més, està previst que 

properament aquests vídeos es pengin al canal de Youtube de l’Institut Ramon 

Muntaner. 
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- VINCULATS A LA COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE  

PARLA CATALANA 

o X Congrés de la CCEPC (veure document al final de l’apartat) 

Participació en diferents reunions de junta 

S’han realitzat els reunions per constituir el Comitè científic, editar la 

primera circular i concretar la realització de l’activitat a Manresa 

  



Memòria Institut Ramon Muntaner - 2015 

 - 21 -

 

 

o Preparació de textos, entrevista i ressenyes per Frontissa 

 

- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR,  

ASSOCIACIONISME I ACCIÓ CULTURALS 

o Participació en els diferents programes de l’Observatori del 

Patrimoni Etnològic i Immaterial  

o Preparació de la proposta “Els grups de recerca local de Barcelona: 

passat, present i futur” per participar en “SOM CULTURA POPULAR” 

del 21 al 24 de gener a Barcelona. La nostra activitat vinculada amb els 

Grups de Recerca de Barcelona tindrà lloc el 22 de gener Sala Harmonia 

de la Fabra i Coats 

� Activitat de 2 hores i mostra d’exposicions 

o Inventaris del Patrimoni Cultural Immaterial 

o Genèricament: tasques de seguiment i de crear sinergies entre els 

projectes 

o Terres de l’Ebre:  

� Seguiment dels diferents àmbits del projecte 

� Gestió econòmica 

� Participació en l’òrgan director 

� Participació en l’òrgan assessor científic 

� Estudi en relació a les escoles vinculades a les bandes de 

música: aplicabilitat vinculada a l’Inventari 

� Inici projecte coordinat “La gelada del 56” 

o Priorat: seguiment del projecte i assessorament 
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o Penedès: seguiment del projecte i assessorament 

o Balears: trasllat de la informació i de la metodologia 

o Seguiment dels projectes de patrimoni etnològic dels centres i 

assessorament  

o Participació en el comitè organitzador del Simposi de les Festes del Foc 

a la Mediterrània que tindrà lloc a Vic el 2016  

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

de l’Ebre celebrades a Roquetes el mes d’octubre amb el títol “ El Teatre 

Popular” 

 

 

 

- VINCULATS AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

o Participació en el Jurat del Premi Ricart i Giralt 

� El mes de setembre es va reunir el jurat del premi en què 

participen en representació de l’Institut Ramon Muntaner el Sr. 

Jaume Mascaró i la Sra. M. Carme Jiménez.  

Una vegada reunit el Jurat del XVI Premi de Recerca Josep Ricart 

i Giralt 2015, constituït pels següents membres: Dr. Jaume 

Mascaró Pons, Sra. M. Carme Jiménez Fernández, 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: 
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“Els senyors de la mar. Tecnologia, cultura i gent de mar en 

l’expansió catalana de la mediterrània (1228-1410)” Autor: 

senyor Mario Orsi Làzaro. 

El premi té una dotació econòmica de 6.000 €. 

El Jurat vol fer palès el seu agraïment als participants i instar als 

estudiosos i investigadors a continuar treballant en la línia de 

coneixement profund sobre el nostre patrimoni i cultura marítima, 

que constitueixen part integrant de la nostra memòria històrica i el 

nostre llegat patrimonial. 

 

- GRUPS DE RECERCA LOCAL DE BARCELONA 

S’ha treballat en el projecte “Construint la història del Pla de Barcelona” 

L'aportació de la història feta des dels pobles i barris al coneixement de 

Barcelona (de finals del segle XIX al segle XXI)  

La historia de les ciutats s’escriu sobre la base de les persones que la viuen i que 

amb el seu dia a dia la van dibuixant i transformant. Una ciutat està en continua 

transformació i en les darreres dècades els canvis són cada vegada més 

trepidants. Per aquest motiu, és molt important resseguir i estudiar tots aquests 

aspectes que van configurant la ciutat: el passat perquè ens serveix per explicar 

molts aspectes del present i ens ajuda a no perdre la identitat i el present perquè 

el seu estudi i documentació ens ajudarà en la construcció del futur. És en aquest 

context que volen destacar la importància de la història local o en el cas de 

Barcelona de les històries locals, ja que hi ha una història general que es nodreix 

en part gràcies als estudis i la documentació que s’ha realitzat en els diferents 

barris. Però qui fa aquesta història dels barris? Si ens remuntem a finals del S. 

XIX trobem principalment la figura de l’estudiós local que de manera aïllada o 

en col·laboració amb d’altres investigadors fa recerca, documentació i 

divulgació. Posteriorment, aquest erudit local va deixant pas a la creació 

d’entitats de recerca local i comarcal i en molts casos es troba a la gènesi 

d’aquestes entitats. Actualment, Barcelona compta amb un nodrida i activa xarxa 

de Grups de Recerca Local que continuen amb l’herència d’aquells erudits però 

adaptant la seva activitat al moment actual i amb un horitzó clar de col·laboració 

amb la resta d’institucions de recerca de la ciutat: Museus, Arxius, Universitats... 

El projecte que presentem té com a objectiu posar en valor la figura de l’estudiós 
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local vinculat a la ciutat de Barcelona, centrant-nos ens personatges ja 

desapareguts d’entre finals del XIX i l’actualitat, situar la història/ els estudis 

fets des dels barris en un context general i enllaçar-ho amb l’actualitat, amb els 

grups de recerca local de la ciutat i el seu paper en l’actualitat.  

S’ha generat el gestor de continguts i s’han introduït 7 fitxes de personatges. A 

més a més, s’han iniciat els contactes perquè d’altres centres i investigadors hi 

participin. 

http://recercalocalbcn.cat  

Es presentarà en el context de “SOM CULTURA POPULAR” a Barcelona. 

 

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 

o II Trobada d'Entitats d'Estudis del Vallès. El pas de la societat agrària 

a la societat industrial al Vallès. Montmeló, 28 de febrer de 2015 

o IX Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme. 

Torres de guaita, defenses i fortificacions. Canet de Mar, 11 d'abril de 

2015 

o XX Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de 

Girona. Girona, 18 d'abril de 2015 

o XI Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès. Vilafranca 

del Penedès, 18 d'abril de 2015 

o VIII Trobada de Centres d'Estudis de les Comarques de Lleida. 

Solsona, 20 de juny de 2015 

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

arrels del turisme (1850-1936): Termalisme, banys de mar i estiueg. 

Caldes de Malavella, 4 de juliol de 2015 

o IV Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de 

Barberà i el Priorat. Montblanc, 17 d'octubre de 201 

o V Trobades Culturals Pirinenques. Natura i cultura al Pirineu. Prada 

de Conflent, 24 d'octubre de 2015 

o X Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues. Arbeca, 25 

d'octubre 
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o VIII Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunyà. Els 

moviments migratoris. Begues, 14 de novembre de 2015 

o V Trobada d'Entitats d'Estudi del Baix Llobregat. Cervelló, 21 de 

novembre de 2015 

o XII Trobada d’Entitats i Associacions Culturals de l’Antiga Diòcesi 

de Tortosa. Recerca local i patrimoni cultural inmaterial. Alcanar, 28 

de novembre de 2015 

• 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 e 2015 van girar entorn a la pedra en 

sec i la Reserva natural de Sebes, encetant el cicle amb la conferència 

“Valoració, restauració  i promoció de pedra en sec a la Fatarella” a càrrec 

de Neus Borrell de la Fundació el Solà   per continuar amb la segona 

xerrada, “Mas del Director, Mas de la Pitoia  i Mas de les Cigonyes: tres 

espais recuperats per revaloritzar l’espai natural de Sebes” a càrrec de Pere 

Josep Jiménez, director de la reserva  i tancar la primavera amb la sortida a  

la Fatarella i a la Reserva Natural de Sebes.  

Els de la tardor 2015, canvien la natura per l’art i , així, trobem  una primera 

conferència “Àngel Guimerà (1845-1924. La dimensió del personatge” a 

càrrec de Neus Oliveras i una segona “Josep Cañas (1905-2001). L’home i 

l’artista”, a càrrec de Mònica Roca, que ens porta  a fer la sortida a El 

Vendrell per visitar la Casa Museu Àngel Guimerà i a Banyeres del Penedès 

per visitar el Museu Cañas.  

 

• Participació en la Jornada de L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA, 

Els espais de l’antropologia a les Comarques de Tarragona. Trobada 

d’investigadors. Va tenir lloc el dia 21 de novembre al Campus Catalunya de 

la URV (Avgda. Catalunya, 35-43002-TARRAGONA). 

Aquesta iniciativa neix amb la finalitat de connectar les institucions i les 
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persones interessades en l'àmbit de l'antropologia, l'etnologia i l'etnografia a 

les comarques de Tarragona. Si hi treballes, investigues o senzillament 

t’interessen els àmbits de la gestió cultural, el patrimoni etnològic, la recerca, 

la intervenció social, l’educació i la salut. 

• Participació en el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla 

• Jornades d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre 

La jornada portà per títol “Onomàstica actual o pretèrita, oral o escrita, de la 

Ribera d’Ebre i comarques veïnes” i vol estudiar els noms propis tant de 

llocs com de persones, principalment de la Ribera d’Ebre però també de les 

comarques veïnes. La jornada ha estat organitzada pel Centre d’Estudis de la 

Ribera d’Ebre, la Societat d’Onomàstica, l’Associació Cultural lo Llaüt 

d’Ascó i l’Associació Cultural la Riuada de Móra d’Ebre, amb el suport dels 

ajuntaments de Móra d’Ebre i Ascó,  l’Institut Ramon Muntaner, l’Arxiu 

Comarcal de la Ribera d’Ebre i el Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, i la col·laboració del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.  

 

Els organitzadors van veure en aquesta trobada, “l’oportunitat d’estudiar i 

difondre tots aquests mots propis genuïns, fruit de la percepció, del 

coneixement del territori per part dels habitants que hi viuen i dels 

avantpassats que espontàniament van identificar amb noms singulars cada un 

dels indrets que calia diferenciar dels altres” i també és ”una molt bona 

oportunitat per divulgar aquesta toponímia i antroponímia i per aportar un 

coneixement més gran del territori, ja que fins ara no s’ha organitzat cap 

trobada d’aquestes característiques a la Ribera d’Ebre”. 

 

La jornada es va dividir en dues sessions la del dissabte, dia 17, al Teatre 

Municipal La Llanterna de Móra d’Ebre i la del diumenge, dia 18, al Casal 

Municipal d’Ascó. Van tenir lloc tres ponències: “Els plaers de la 

investigació onomàstica. Experiències i metodologia”, a càrrec de 

l’historiador Eugeni Pere; “Onomàstica i dialectologia a les Terres de 

l’Ebre” amb el filòleg Pere Navarro, i “Carmel Biarnès i l’estudi de la 

toponímia i l’antroponímia”, amb el professor Jordi Ferrús. I també un seguit 

de comunicacions que van aprofundir en àmbits de l’onomàstica tan diversos 

com l’antroponímia a través dels segles; els malnoms i noms de casa; 
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l’onomàstica urbana, de carrers, places edificis singulars...; l’onomàstica i la 

seva relació amb la literatura o en com la tractaven els escriptors ebrencs 

com Artur Bladé, Jesús Moncada o Carmel Biarnès;  la diferència entre la 

toponímia de les ribes del riu i la de secà o sobre la seva relació amb la 

lingüística, la geografia, la història, l’arqueologia, la botànica, la zoologia, la 

cartografia...  entre molts altres aspectes. Els resultats de les actes de les dues 

jornades es publicaran posteriorment. 

 

Les jornades d’onomàstica de la Ribera d’Ebre van ser també el marc de la 

IV Jornada de la Societat d’Onomàstica i de la VII Jornada d’Estudis Locals 

i Territorials Carmel Biarnès. Precisament referent  a aquesta darrera jornada 

diumenge al matí es lliurarà el VII Premi de Periodisme Carmel Biarnès. 

 

• Participació en la sessió de treball “La Catalanofonia” proposada per 

Òmnium Cultural Terres de l’Ebre 

• Participació en la coordinació dels actes commemoratius dels 20 anys de la 

mort d’Artur Bladé 

 

Amb motiu del vintè aniversari de la mort de l’escriptor de Benissanet Artur 

Bladé i Desumvila, s’ha organitzat conjuntament des de Tarragona i les 

Terres de l’Ebre un seguit d’actes per difondre i posar en valor la trajectòria 

personal i literària de l’escriptor riberenc amb l'objectiu de reivindicar-lo 

com a intel·lectual català de primer ordre. La coordinació del programa 

d’actes, que compta amb la participació d’una quarantena d’entitats i 

institucions d’ambdós àmbits territorials, va a càrrec del Departament de 

Cultura i Òmnium Cultural Tarragonès en el marc del Ple pel Català al Camp 

de Tarragona, de l'Institut Ramon Muntaner i dels Serveis Territorials de 

Cultura a les Terres de l’Ebre, i compta amb el suport de la Diputació de 

Tarragona i la Fundació Mútua Catalana.  

 

El propòsit dels actes que es faran al llarg de l'homenatge és difondre i posar 

en valor la trajectòria personal i literària d'Artur Bladé amb l'objectiu de 

reivindicar-lo com a intel·lectual català de primer ordre. Deixeble d'Antoni 

Rovira i Virgili, i de formació autodidacta, treballa de forma incansable a 
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favor de la cultura i de la llengua catalana. Patí l'exili des de l'any 1939, i 

retornà a Catalunya l'any 1961, establint-se a la ciutat de Tarragona. Al llarg 

de la seva trajectòria es manifesta un important compromís catalanista i 

republicà que es reprèn a la seva etapa tarragonina, com a escriptor, i de fet 

és la seva etapa més prolífica, però també com a professor de català, membre 

fundador d'Òmnium Cultural del Tarragonès, conferenciant i persona afable, 

estretament vinculat a la vida cultural catalana, i especialment a la 

tarragonina. 

Programa d’actes 2015-2016 

Data Activitat Població Lloc 

16/11/15 Inauguració de l'exposició i presentació del programa d'actes Tarragona Biblioteca Pública 

02/12/15 Conferència inaugural: "El meu Artur Bladé". Genís Sinca Tarragona Biblioteca Pública 

17/12/15 Conferència "Artur Bladé, anys d'exili". Josep-Lluís Carod Rovira Tarragona Serveis Territorials 

17/12/15 Club de lectura. Gent de la Ribera d'Ebre 
Móra 
d'Ebre Biblioteca Comarcal 

13/01/15 Programa Majors Canal Terres de l'Ebre dedicat a Artur Bladé Tortosa Canal TE 

14/01/16 Club de lectura. L'edat d'or Tarragona Biblioteca Pública 

14/01/16 Descoberta de la placa al carrer d'Artur Bladé i Desumvila 
Móra 
d'Ebre C/ d'Artur Bladé 

14/01/16 Inauguració d'exposició fotogràfica i projecció d'entrevistes 
Móra 
d'Ebre Sala Julio Antonio 

15/01/16 Taula rodona "Recordem Bladé" Tarragona Serveis Territorials 

22/01/16 Contacontes. Amb ulls de Bladé Amposta Biblioteca Comarcal 

22/01/16 Acte "Recordem Bladé" Tortosa Serveis Territorials 

23/01/16 Ruta literària. Artur Bladé i Tarragona Tarragona Tarragona 

04/02/16 Club de lectura. Gent de la Ribera d'Ebre Gandesa Biblioteca Comarcal 

11/02/16 Contacontes. Amb ulls de Bladé Flix 
Biblioteca Artur 
Bladé 

11/02/16 Presentació resultats i convocatòria beca Artur Bladé Tarragona Biblioteca Pública 

13/02/16 Ruta literària. Artur Bladé i Tarragona Tarragona Tarragona 

11/02/16 Contacontes. Amb ulls de Bladé Gandesa Biblioteca Comarcal 

18/02/16 Conferència "Artur Bladé i la llengua" Tarragona Serveis Territorials 

20/02/16 Ruta Bladé per Benissanet Benissanet Benissanet 

24/02/16 Club de lectura. L'edat d'or Amposta Biblioteca Comarcal 

08/03/16 Contacontes. Amb ulls de Bladé 
Móra 
d'Ebre Biblioteca Comarcal 

17/03/16 Contacontes. Amb ulls de Bladé Tortosa Biblioteca Comarcal 

18/03/16 Club de lectura. Viatge a l'esperança Tortosa Biblioteca Comarcal 

19/03/16 Ruta comarcal Artur Bladé i Desumvila 
Ribera 
d'Ebre Ribera d'Ebre 

A 
concretar Concurs d'art efímer 

Ribera 
d'Ebre Ribera d'Ebre 

20/04/16 Club de lectura. Gent de la Ribera d'Ebre Alcanar 
Biblioteca Trinitari 
Fabregat 

03/06/16 Club de lectura. L'edat d'or Ulldecona Biblioteca Municipal 
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28/06/16 Club de lectura. Gent de la Ribera d'Ebre Ascó Biblioteca Municipal 

29/09/16 Club de lectura. L'edat d'or Deltebre 
Biblioteca Delta de 
l'Ebre 

 

• Organització de la II 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 . En 

aquest cas es presenten 10 revistes que han obtingut ajut l’any 2014 i a les 

que anomenem Collita del 2014: Aplec de Treballs32 (Centre d’Estudis de la 

Conca de Barberà), Lo Floc 207 (Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 

Palomar), Lo ViOli 17 (Centre d’Estudis del Priorat), Miscel·lània del CERE 

24 (Centre d’Estudis Ribera d’Ebre), Recull de Treballs 15 (Centre d’Estudis 

Sinibald de Mas), Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs (Centre 

d’Estudis Alcoverencs), La Resclosa 18 (Centre d’Estudis del Gaià), Canya i 

Gram72 (Centre d’Estudis del Masroig, Lo Senienc. Memòria, Natura i 

Llengua (Centre d’Estudis Seniencs), Kesse (Centre d’Estudis Guillem 

Oliver del Camp de Tarragona)  

 

- PARTICIPACIÓ DELS CENTRES D’ESTUDIS EN LES JORNADES  

EUROPEES DE PATRIMONI 

o Difusió de la informació entre els centres per fomentar la participació 

o Recollida de les fitxes amb les propostes dels centres 

o Revisió del programa final 

o Seguiment de l’activitat 

o Recollida de dades finals de participació 

 

- ALTRES COL·LABORACIONS 

o FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

� Premi de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 



Memòria Institut Ramon Muntaner - 2015 

 - 30 -

 

- PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 

o Pacte Nacional pel Dret a Decidir  

o Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera TE  

o Sessió plenària del CONCA a la seu de l’IRMU  

o 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 

 

 


