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Publicar, assessorar, indexar, difondre... 
Recerca local i recerca acadèmica, una sola xarxa

“

Narcís Figueras Capdevila
Patró de l'Institut Ramon Muntaner 

i director de Quaderns de la Selva, revista 
científica anual del Centre d'Estudis Selvatans 

La publicació de miscel·lànies o monografies de recerca defineix l'activitat dels centres d'estudis i es pot dir que a aquesta dediquen 

la part principal del pressupost que poden mobilitzar. Pressupost en diners i en temps dels seus membres.

L'amateurisme o l'aïllament que es podia atribuir històricament a l'erudició local avui dia han anat desapareixent per la formació 

acadèmica dels practicants dels estudis locals i per l'existència d'instàncies de cooperació entre localitats i comarques. Sí que és cert, 

però, que subsistia –així es feia constar sovint– un cert dèficit de coneixement o de localització fàcil dels continguts de les 

publicacions de recerca territorialitzada en els entorns acadèmics. 

L'entrada en repositoris digitals com ara RACO o Dialnet, que l'IRMU ha propiciat des del seu origen, ha estat un factor clau per a la 

bona difusió de les edicions de recerca dels centres d'estudis i per a una capil·laritat territorial (molt diversa i plural) i acadèmica (avui 

dia ja no es pot adduir desconeixement). És destacable l'assessorament que l'IRMU ofereix als centres que volen incoporar la seva 

revista als repositoris i també als índexs de referència, com ara CARHUS+, aspecte rellevant per al progrés professional dels 

investigadors que són docents universitaris. Altrament, aquests o els investigadors en formació no tindrien cap incentiu per publicar 

amb nosaltres, cal tenir-ho en compte, amb una eventual pèrdua de qualitat mitjana de les revistes. Per no parlar del valor que té 

haver inclòs al sistema un nombre tan elevat de publicacions de recerca en llengua catalana. 

L'IRMU fa alhora una tasca efectiva de difusió de les publicacions de recerca dels centres en jornades, trobades territorials, fires 

(com la Fira del Llibre Ebrenc o el Recercat) o, singularment, en la Jornada anual d'Historiografia Local de Lleida que recull i analitza 

l'aportació a una temàtica concreta feta des de la investigació radicada als diversos espais territorials. 

A més, per mitjà de les convocatòries d'ajuts a publicacions, ha afavorit que els centres, alhora que rebien suport, s'hagin anat 

familaritzant amb aspectes decisius de l'edició científica, en els quals no pot haver-hi trencament sinó continuïtat i enllaç entre la 

recerca realitzada i publicada als diversos territoris i la promoguda per les universitats i centres de 

recerca. A això cal afegir la identificació de les tasques i col·laboracions dels docents i investigadors 

universitaris a les activitats de recerca territorialitzada, aspecte que, a través de la Xarxa Vives 

d'universitats i de convenis específics amb cada una, pot revertir en una millora dels vincles 

mutus.

Formem part d'un únic sistema i hem de sentir-nos membres d'una mateixa xarxa. 

Gràcies a l'IRMU això cada dia és més així.

L'entrada en repositoris digitals 
com ara RACO o Dialnet, que l'IRMU 
ha propiciat des del seu origen, ha 
estat un factor clau per a la bona 
difusió de les edicions de recerca 
dels centres d'estudis i per a una 

capil·laritat territorial i 
acadèmica.
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L’INSTITUT RAMON MUNTANER

Missió, visió i valors

7

La cultura local és un 
valor essencial a l'hora 
de potenciar la cohesió 

social

“

L'Institut Ramon Muntaner, des de la seva creació el 3 

de juliol de 2003, té com a objectiu contribuir a la cultura 

a través del suport i la promoció de les activitats i projectes 

dels centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcal 

dels territoris de parla catalana, afavorint la seva 

interrelació amb altres àmbits culturals, amb el conjunt de 

la societat i, més concretament, amb el seu entorn més 

immediat. 

Des de l'Institut Ramon Muntaner creiem fermament 

que la cultura local, a més, és un valor essencial a l'hora 

de potenciar la cohesió social dels ciutadans envers el 

territori proper, fomentant el seu compromís  personal i 

col·lectiu amb aquest entorn. 

D'aquesta manera, estimulant l'interès pels valors 

patrimonials locals o comarcals es legitima aquesta 

herència que és reflex de les formes de vida de les 

persones. En aquest sentit, la xarxa de centres d'estudis 

realitza una tasca indispensable per a la socialització de la 

cultura i del coneixement, i el suport que des de l'Institut 

s'ofereix a aquestes entitats afavoreix l'enfortiment, 

visibilitat i consolidació d'aquest teixit associatiu cultural. 

Els valors de l'Institut Ramon Muntaner són el reflex 

d'aquells que caracteritzen els centres d'estudis als quals 

es dedica, entre els quals destaquen la pluralitat 

ideològica, l'altruisme cultural, la responsabilitat social i el 

sentiment de pertinença al territori. 



Per a qui treballem?
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Associació Cultural Les 4 Denes (Ares del Maestrat, l'Alt Maestrat)

Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de 

l'Alguer

Centre d'Estudis Lillet (La Pobla de Lillet, el Berguedà)

Centre d'Estudis Mierencs (Mieres, el Gironès)

Centre d'Estudis Santa Maria de Vallclara (Cabacés, el Priorat)

El Pou. Grup d'Estudis de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada 

(Barcelona)

SSOM Santa Susanna. Orígens i Memòria (Santa Susanna, el 

Maresme)

Dins de l'entramat de l'associacionisme cultural dels 

territoris de parla catalana, els centres d'estudis locals i 

comarcals no només són una de les branques amb més 

presència a peu de territori, sinó que també són una eina 

imprescindible en la tasca de recerca, difusió i 

dinamització social del seu entorn.

Hereus dels erudits locals de finals del segle XIX, els 

centres d'estudis actualment recullen les noves realitats de 

la cultura i la recerca, amb l'extensió de la formació 

universitària i la professionalització en l'àmbit de la 

cultura i el patrimoni, que fan que siguin unes entitats 

plenament vigents, a hores d'ara.

Aquest 2019, a la base de dades de la web de l'Institut 

Ramon Muntaner es recullen fins a 350 centres d'estudis 

de 235 municipis diferents, amb la incorporació de set 

entitats més.

Entitats incorporades a l’Institut Ramon Muntaner durant 2019

IRMU’l



Localització territorial dels centres d'estudis 2019

Barcelona 123
Penedès 25
Tarragona 44
Terres de l'Ebre 44
Lleida 31
Girona 26
Balears 7
País Valencià 36
La Franja 7
Catalunya del Nord 4
Andorra 1
Alguer 1

“
350

centres d'estudis
associats a l’Institut
Ramon Muntaner
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Cercador centres d’estudis:

www.irmu.org/centers/centers
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Organigrama institucional

Patrons en representació de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENTA

Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira,   
directora general de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural

Com a fundació, l'Institut Ramon Muntaner està constituït 

institucionalment per un patronat de 14 membres, 7 dels quals 

VICEPRESIDENT PRIMER

Sr. Ferran Bladé Pujol,           
director dels Serveis Territorials 
de Cultura a les Terres de l'Ebre

VOCAL

Sra. Montserrat Nadal Milà,           
cap del Servei de Foment de 
l'Ús del Català de la Direcció 

General de Política Lingüística

Personal fix

VOCAL

Sra. Elsa Ibar Torras,     
directora general del Patrimoni 
Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de 

Catalunya

VOCAL

Sra. Misericòrdia Camps Llauradó,    
vicerectora de Relacions 
Institucionals, Cultura i 
Compromís Social de la 

Universitat Rovira i Virgili

VOCAL

Sr. Jaume de Puig i Oliver, 
vicepresident de l'Institut 

d'Estudis Catalans

VOCAL

Sra. Maria Font Vallespí,      
regidora d'Igualtat, Cultura, 
Comunicació i Joventut de 
l'Ajuntament de Móra la 

Nova

PERSONAL
EVENTUAL

DIRECTORA GERENT

TÈCNICA DE DOCUMENTACIÓ

TÈCNICA DE PROJECTES

TÈCNIC DE DOCUMENTACIÓ

TÈCNICA DE PROJECTES

Sra. Núria Sauch Cruz

Sr. Carles Barrull Perna

Sra. Elena Espuny Arasa

Sra. Pineda Vaquer Ferrando

Sra. Mercè Roca i AlcainaSra. M. Carme Jiménez Fernández

Héctor Isidro Lobón
Tècnic superior
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Personal eventual

I N S T I T U T  R A M

IRMU’l

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Sra. Sílvia Besó Úbeda



Patrons en representació de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

VOCAL I SECRETARI

Sr. Francesc Viso,                        
secretari tècnic de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana

VICEPRESIDENT SEGON

Sr. Josep Santesmases i Ollé,     
president de la Coordinadora de 

Centres d'Estudis de Parla Catalana

Comitè de direcció

VOCAL

Sr. Narcís Figueras i Capdevila, 
vocal de la Junta de la CCEPC 
i president del Centre d'Estudis 

Selvatans

VOCAL

Sr. Jaume Mascaró Pons,   
president del Consell 
Científic de l'Institut 
Menorquí d'Estudis

VOCAL

Sr. Carles Riba Romeva,          
vocal del Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix 
Llobregat

VOCAL

Sra. Pilar Tarrada Gol,        
membre de l'Institut 

d'Estudis Penedesencs

VOCAL

Sr. Manel Pastor i Madalena, 
secretari de la Federació 

d'Instituts d'Estudis Comarcals 
del País Valencià (FIECOV)
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PRESIDENTA DEL PATRONAT

VICEPRESIDENT PRIMER VICEPRESIDENT SEGON

VOCAL I SECRETARI

VOCAL

VOCAL

VOCAL

PROGRAMA (2018-2019)
GARANTIA JUVENIL

Elena Parra Palliso

PROGRAMA (2018-2019)
GARANTIA JUVENIL

Sandra Ordoño Cugat

Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira

Sr. Ferran Bladé Pujol  Sr. Josep Santesmases i Ollé

Sr. Francesc Viso i Rodriguez

Sr. Narcís Figueras i Capdevila    

Sra. Montserrat Nadal Milà

Sra. Elsa Ibar Torras

han estat designats per la Generalitat de Catalunya i els altres 

7 per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

O N  M U N TA N E R

PROGRAMA
GARANTIA 30+

Lilawanti Khatnani Villarino
Administrativa

PROGRAMA
FEM OCUPACIÓ

Judit Hernández Perelló
Auxiliar administrativa



PER QUÈ UNA MEMÒRIA DE PUBLICACIONS?
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L’any passat, l’Institut Ramon Muntaner va celebrar el seu 15è. aniversari. Per fer una 

retrospectiva dels quinze anys de trajectòria de l’IRMU, es va decidir editar una memòria 

recopilatòria molt visual, amb imatges, gràfiques i infografies que mostressin d’una 

manera molt dinàmica tota la tasca de la institució des de la seva creació. 

2019

Publicacions  

2020

Convocatòries d’ajuts
i subvencions 

2021

Activitats 

Els resultats van ser molt positius, i aquest 2019 s’ha 

volgut repetir l’experiència, però donant-li un caire més 

específic. Així doncs, enguany la memòria visual de 

l’Institut Ramon Muntaner continua amb aquest esperit 

divulgatiu, que vol complementar la revista memòria 

anual que fa un repàs exhaustiu de tota l'activitat de 

l'IRMU i dels centres d'estudis. Es comença, doncs, una 

sèrie de publicacions que, durant els propers quatre 

anys, donaran una panoràmica de l’activitat de l’Institut 

Ramon Muntaner i dels centres i instituts d’estudis 

locals i comarcals al voltant de quatre grans eixos de 

treball: 

IRMU’l

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

IRMU’l

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

Convocatòries d’ajuts i subvencions
dels centres d’estudis

15 anys de suport a la cultura local i comarcal

IRMU’l

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

IRMU’l

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

Activitats dels centres d’estudis

2022

Patrimoni etnològic 

IRMU’l

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

Patrimoni etnològic



294

2019
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LES PUBLICACIONS DELS CENTRES D’ESTUDIS

Una de les tasques de l'Institut Ramon Muntaner és la de 

fer de pol de difusió de la tasca que els centres i instituts 

d'estudis duen a terme en la vida cultural dels territoris de 

parla catalana.  És per això que des de fa anys recollim les 

dades de tota l'activitat dels centres d'estudis, amb les 

quals redactem un informe anual d'activitats d'aquest teixit 

associatiu. Dintre d'aquests informes, les publicacions hi 

tenen un paper important, com no podia ser d'una altra 

manera.

Així doncs, segons les dades 

recollides per l'IRMU, durant 

l 'any 2019, 117 centres 

d'estudis han editat un total 

de 294 publicacions, 26 

més que les de 2018, fet 

que suposa un augment de 

quasi el 10% de la producció 

editorial dels centres d'estudis 

respecte a l'any passat. Aquest 

increment comporta el final de dos anys d'estancament de 

l'activitat editorial, com es pot veure a la següent gràfica.

Si ens referim als àmbits territorials de dites 

publicacions, veiem, en primer lloc, que les comarques 

barcelonines segueixen sent, amb diferència, l'àmbit amb 

més producció editorial dels centres d'estudis, amb 103 

publicacions, un 35,03%, dada que concorda amb el fet 

que la demarcació de Barcelona és també l'àmbit territorial 

amb més presència de centres d'estudis. Pel que fa a 

l'evolució respecte els anys anteriors, les demarcacions 

2018

Publicacions dels centres d’estudis. 2015-2019
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“Aquest 2019 s'han 
editat un total de 294 
publicacions per part 

de 117 centres d'estudis, 
un 10% més que

l’any 2018

territorials que augmenten el número de publicacions 

editades pels centres d'estudis aquest 2019, a més de la 

de Barcelona, són les del Penedès, Balears, Andorra, 

Catalunya del Nord, Tarragona i el País Valencià, en 

especial aquestes dues últimes, amb augments 

significatius del 34,61% i del 39,13%, respectivament. 

La resta d'àmbits territorials han patit una lleugera 

davallada en la producció editorial, però no prou 

important com perquè se n'hagi vist afectada en la 

totalitat.

“El País Valencià és 
l'àmbit territorial que 
més ha augmentat la 

producció editorial, un 
39% més
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Publicacions dels centres d’estudis per àmbit territorial 2015-2019
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Pel que fa a la tipologia de les publicacions editades pels 

centres d'estudis aquest any 2019, es manté el canvi de 

tendència en la publicació de les monografies que va 

començar l'any passat, quan es va aturar l'augment 

exponencial dels dos anys anteriors. D'aquesta manera, 

tot i que sí que hi ha un petit augment en la publicació de 

monografies, encara no s'ha arribat 

al número màxim de mono-

grafies anuals, 112, que es 

va donar l'any 2017. En 

canvi,  e l  número de 

revistes sí que ha seguit 

augmentant, continuant 

amb la tònica dels tres anys 

anteriors, passant de 151 

números el 2018 a 164 

enguany, un augment del 

8 ,61%.  Pe r  l a  seva 

banda, les miscel·lànies 

són la tipologia que més 

ha augmentat, gairebé 

doblant-ne el número (de 

14 a 27 miscel·lànies publi-

cades), mentre que els centres 

d'estudis han deixat d'editar CDs i DVDs, culminant la 

tendència decreixent dels anys anteriors originada pel 

canvi en el consum de continguts audiovisuals, que ara 

es poden oferir d'una manera més fàcil a les plataformes 

d'Internet.

“La demarcació 
territorial amb més 

publicacions és el de 
Barcelona, amb un 

35% del total

Les revistes dels centres 
d'estudis són la tipologia 

de publicacions més 
editades aquest 2019

“

IRMU’l
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Publicacions dels centres d’estudis. 2015-2019
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La producció editorial dels 

centres d'estudis del País Valencià és rica i 

diversa. Aquestes publicacions són una de les 

principals ferramentes amb què els centres d'estudis 

interactuen amb l'entorn: són la finestra a través de la qual 

podem conèixer el territori en la seua amplitud i complexitat. 

I és per això que cal que estiguen accessibles des de 

qualsevol racó, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.

Andreu Ginés                                   

FedinesPV

      

La necessària creació de 

coneixement es completa amb la 

seva divulgació i fixació atemporal. Les 

publicacions de la SAC impreses, en format 

digital i en vídeo pretenen poder assolir aquestes 

diferents fases indispensables per progressar.

Àngels Mach                                                         

Societat Andorrana de Ciències

Per últim, com a novetat editorial de les revistes de centres d'estudis, voldríem destacar que aquest 2019 s'ha començat 

a publicar una revista nova, Bastida. Editada per la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià (FedinesPV), té 

l'objectiu de recollir els treballs guanyadors dels Premis d'Investigació Jove convocats per la Federació.



AJUTS A PUBLICACIONS

Sol·licituds d’ajuts a publicacions per línies 2019

Des de 2004, l'Institut Ramon Muntaner convoca de manera anual una línia de subvencions a centres d'estudis 

locals i comarcals destinades a l'edició de publicacions periòdiques i d'obres de recerca en l'àmbit humanístic, amb 

l'objectiu de fomentar i donar suport a la producció editorial a aquestes entitats de recerca local. Aquestes 

subvencions s'articulen al voltant de tres línies: revistes de recerca científica, revistes de divulgació cultural i 

monografies.

A la convocatòria de subvencions a les publicacions editades al 2019, que ja ha arribat 

a la quinzena edició, es van acceptar 66 sol·licituds de les 67 presentades, 34 de les 

quals corresponen a revistes de recerca científica, 3 a revistes de divulgació cultural i 

29 a monografies. 

La dotació total d'aquesta convocatòria, doncs, va 

assolir els 57.980�, repartits de la manera següent:

Revistes de recerca científica: 30.595�

Revistes de divulgació:  1.460�

Monografies: 25.925�

“
Aquest 2019 s'ha arribat 

a  la quinzena edició de la 
convocatòria de subvencions
a  publicacions dels centres 

d'estudis locals i 
comarcals

Pel que fa als àmbits territorials, la demarcació més 

representada és la de Barcelona, amb 24 sol·licituds, que 

representen un 36,33% del total, seguit de la de 

Tarragona, amb 12 sol·licituds, un 18,18%. Cal dir, però, 

que s'han acceptat sol·licituds de totes les demarcacions 

dels territoris de parla catalana, amb l'única excepció de 

l'Alguer.
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29
34

3

Revistes científiques

Revistes de divulgació

Monografies
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Per al Centre d'Estudis 

del Bages els ajuts a publicacions 

de l'IRMU són una dovella important 

per a la nostra revista DOVELLA, amb 41 

anys d'història.

Francesc Comas,                        

Centre d'Estudis del Bages

“
Totes les demarcacions 
dels territoris de parla 
catalana, amb l'única 

excepció de l'Alguer, estan 
representades en aquesta 

convocatòria

Sol·licituds d’ajuts a publicacions per àmbits territorials 2019

24

3

Barcelona

Penedès
12

Tarragona

2
Terres de l’Ebre

8
Girona

9
Lleida i Pirineus

5
País Valencià

1
Catalunya Nord

2
La Franja

1
Andorra
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Per últim, destacar que, en aquesta convocatòria, l'Institut ha comptat 

de nou amb el suport econòmic de la Fundació Privada Mutua Catalana, 

amb l'aportació de 5.000� que s'han destinat finançar les sol·licituds de 

publicacions periòdiques de recerca científica. 



EL PORTAL RACO

Què és RACO ? 

El  por ta l  RACO (Revis tes 

Catalanes amb Accés Obert) és un 

repositori del Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya i de la 

Biblioteca de Catalunya en el qual 

es poden consultar en accés obert 

els articles a text complet de 

revistes científiques, culturals i 

erudites catalanes amb la finalitat d'augmentar-ne la 

visibilitat i consulta, i difondre la producció científica i 

acadèmica que es publica a revistes catalanes.

Aquest repositori té l'objectiu d'impulsar 

l'edició electrònica de revistes catalanes, 

ser la interfície que permeti la consulta 

conjunta de totes les revistes i facilitar els 

instruments per a la seva preservació.

L'Institut Ramon Muntaner és una de les institucions 

pioneres a RACO: hi és present des de la seva creació l'any 

2006, quan ja comença a col·laborar-hi introduint les 

revistes dels centres d'estudis de parla catalana. Durant 

aquests 13 anys, l'Institut Ramon Muntaner s'ha convertit 

en la segona institució amb més revistes penjades a RACO, 

amb 72 títols, només per darrere de la Universitat de 

Barcelona. D'aquesta manera, les revistes de centres 

d'estudis penjades a RACO per l'Institut Ramon Muntaner ja 

suposen el 14,23% del total de publicacions al repositori, 

que aquest 2019 han arribat a 506 títols.

Durant aquest 2019, doncs, l'Institut Ramon 

Muntaner ha incorporat dues noves revistes 

de centres d'estudis a RACO: Quaderns de 

Capafonts, de l'Associació Cultural 

Picorandan, i Querol, del Grup de Recerca 

de Cerdanya. També ha continuat 

actualitzant els continguts de les revistes de 

centres d'estudis ja presents a RACO, amb 51 

nous sumaris de revistes i 72 nous números a 

text complet. Pel que fa a les consultes als articles, 

aquestes han arribat a les 547.398 visites úniques. Cal 

tenir en compte que des d'enguany la comptabilització 

d'aquestes dades disposa d’una millora tècnica important, 

que evita que també se sumin les visites de bots en el total 

de visualitzacions.

“

L’Institut Ramon Muntaner a RACO

L'Institut Ramon Muntaner 
és la segona institució amb 

més títols de revistes a RACO,
només superada per la

Universitat de Barcelona

18



Aquest 2019...

S'ha arribat a 72 revistes de centres 

d'estudis a RACO

Les revistes de centres d'estudis suposen el 

14,23% del total de publicacions a RACO

Aquestes revistes han rebut 547.398 

visites úniques

L'Institut Ramon Muntaner ha introduït: 

2 revistes noves

51 nous sumaris de revistes

72 nous números a text complet
         

Des del CERE valorem molt 

positivament la nostra presència a 

RACO, atès que el portal contribueix a 

difondre, més enllà del nostra àmbit territorial, la 

recerca publicada per la nostra entitat. A més, el 

repositori ha estat la base per articular altres activitats més 

innovadores del CERE, com ara el projecte de creació de 

continguts a la Viquipèdia sobre la Ribera d'Ebre, a partir dels 

articles que hi tenim penjats.

Gerard Mercadé                                                             

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
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Les revistes dels centres d'estudis a RACO 2019

506 Total revistes RACO

Revistes entrades per l'IRMU72
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LES REVISTES CIENTÍFIQUES

Les revistes científiques cada vegada depenen més de 

la seva posició als índexs d'impacte, que són els que 

mesuren la repercussió que ha tingut una revista en la 

documentació científica. Les publicacions científiques 

editades pels centres d'estudis no en són una excepció, i 

és per això que l'Institut Ramon Muntaner du a terme una 

sèrie d'actuacions per tal de millorar-ne la posició en 

aquests índexs d'impacte, en especial al registre de 

CARHUS+.

CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de 

revistes científiques dels àmbits de les ciències socials i 

humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i 

internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l'AGAUR 

(Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca), té la 

finalitat de contribuir a l'avaluació de la recerca que es 

realitza en el sistema científic català amb la màxima 

objectivitat. 

Des de l'any 2014, l'Institut Ramon Muntaner treballa 

per tal que les publicacions de recerca local i comarcal 

dels territoris de parla catalana tinguin la màxima 

representació en aquest índex CARHUS+, assolint així el 

reconeixement acadèmic que es mereixen. 

Aquesta tasca es desenvolupa al voltant de quatre 

eixos:

Servei d'assessorament a les revistes de centres 

d'estudis per millorar-ne els criteris de qualitat 

editorial

Seguiment de l'índex ICDS de les publicacions 

científiques editades pels centres d'estudis

Incorporació d'aquestes revistes a Dialnet

Presentació d'al·legacions a CARHUS+ per tal que 

s'hi incorporin més revistes de centres d'estudis a 

aquest índex

L'Institut Ramon Muntaner i l'impacte
de les revistes científiques de centres d'estudis

Servei d'assessorament a les revistes de centres d'estudis 

Una part de la puntuació que es demana per a la 

inclusió d'una revista a l'índex CARHUS+ depèn de què 

aquesta apliqui certs criteris de qualitat editorial, referents 

al format, al sistema de revisió dels articles i al tipus de 

comitè editorial que la dirigeix.

Des del 2016 que l'Institut Ramon Muntaner ofereix 

un servei d'assessorament a les revistes de centres 

d'estudis, redactant informes que els proposin actuacions 

per tal d'aplicar aquests criteris de qualitat editorial. 

Aquest 2019 s'ha continuat amb aquest programa 

20
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d'assesssorament, amb un total de set revistes auditades:

 

Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos

Cabdells, de l'Associació Cultural Centelles i 

Riusech

Del Penedès, de l'Institut d'Estudis Penedesencs

Eivissa, de l'Institut d'Estudis Eivissencs

Era, del Grup de Recerca de Cerdanya

Materials del Baix Llobregat, del Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat

Sarrià, de l'Associació d'Estudis de la Marina 

Baixa

Seguiment de l'índex ICDS 

Un altre dels criteris que fa servir l'AGAUR per tal de 

decidir quines revistes científiques s'afegeixen a 

Evolució de la mitjana d’ICDS de les revistes de centres d’estudis 2008 - 2019

1,732         1,687      1,707     2,197          2,088   
  2,130    
2,541        2,518     2,583      
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3,749   
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CARHUS+ és l'índex ICDS. L'ICDS és un indicador que 

mesura la difusió de les revistes en bases de dades 

científiques, elaborat pel grup de recerca de la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 

Barcelona i que es pot consultar a la Matriu d'Informació 

per a l'Avaluació de Revistes (MIAR). 

Des de l'Institut Ramon Muntaner es fa un seguiment 

de l'evolució de l'índex ICDS de les revistes de centres 

d'estudis, a la vegada que també s'encarrega de sol·licitar 

al MIAR que hi inclogui les publicacions de recerca local i 

comarcal que no hi siguin presents. Aquest any, hi ha un 

total de 35 revistes de centres d'estudis incloses al MIAR, 

amb un índex mitjà de l'ICDS de 3,749 punts.

L'any 2018, aquest índex va canviar de criteris a l'hora 

d'incloure-hi revistes, i només va comptar amb aquelles 

incloses en bases de dades internacionals, de manera que 

algunes revistes de centres d'estudis van quedar fora de 

l'ICDS. Aquesta contrarietat va fer, d'altra banda, que 

augmentés considerablement la mitjana de puntuació de 

les revistes de centres d'estudis incloses a l'ICDS, 

incrementant-la amb més d'un punt, ja que les 

publicacions presents tenien, lògicament, més impacte.
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Incorporació de les revistes científiques de centres d'estudis a Dialnet

IRMU’l

Aquest 2019, l'Institut Ramon Muntaner ha treballat 

per tal de garantir la presència de les revistes de centres 

d'estudis a la matriu MIAR, condició indispensable per tal 

que siguin tingudes en compte a CARHUS+. La solució 

que s'ha trobat ha estat introduir a Dialnet les 

publicacions de recerca local i comarcal que encara no hi 

eren presents, ja que d'aquesta manera s'inclouen de 

manera automàtica a MIAR.

Dialnet és una base de dades impulsada per la 

Universitat de La Rioja que conté el buidatge dels índexs 

de sumaris i articles de la major part de les revistes 

científiques i humanístiques publicats a Espanya i 

Llatinoamèrica, en qualsevol llengua, publicats en 

espanyol a qualsevol país o que tractin sobre temes 

hispànics.

A tal efecte, el maig d'enguany l'Institut Ramon 

Muntaner va signar un conveni amb la Universitat de la 

Rioja per tal d'incorporar quaranta revistes científiques 

de centres d'estudis a Dialnet. Aquesta tasca, que es 

completarà l'any vinent, ha permès que aquest 2019 hi 

hagi tretze revistes més de centres d'estudis a MIAR que a 

l'any passat.

.Presentació d'al legacions a CARHUS+

Totes les actuacions presentades anteriorment tenen 

com a objectiu augmentar la presència de les revistes de 

centres d'estudis a CARHUS+. La culminació de totes 

aquestes tasques és la presentació d'al·legacions a 

CARHUS+ perquè en les seves successives actua-

litzacions s'hi incloguin aquelles publicacions de recerca 

local i comarcal que compleixin els requisits. 

Així doncs, a la tardor de l'any passat l'Institut Ramon 

Muntaner va presentar al·legacions a l'actualització de 

2018 de CARHUS+, resolució que s'ha presentat de 

manera definitiva el 20 de març d'enguany, amb la 

incorporació de quatre revistes més de centres d'estudis, 

totes amb qualificació D (Podall, del Centre d'Estudis de 

la Conca de Barberà; L'Aiguadolç, de l'Institut d'Estudis 

Comarcals de la Marina Alta; Ponències, del Centre 

d'Estudis de Granollers i Dovella, del Centre d'Estudis del 

Bages), arribant així a un total de vint-i-tres publicacions 

de recerca local incloses a CARHUS+2018.



REVISTA
L'Aiguadolç

Aguaits 

Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura

Aplec de Treballs

Ausa

Beceroles

Dovella

Finestrelles 

Mascançà 

Modilianum 

Mot so razo 

Plecs d'Història Local

Podall 

Ponències

Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia

Quaderns de la Selva

Recerca

La Rella

La Resclosa

Terme

Urtx

CENTRE D'ESTUDIS
Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta

Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta

Institut d'Estudis Empordanesos

Institut d'Estudis Gironins

Agrupació Borrianenca de Cultura

Centre d'Estudis de la Conca de Barberà

Patronat d'Estudis Osonencs

Lo CEL

Centre d'Estudis del Bages

Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Grup de Recerques del Pla d'Urgell "Mascançà"

Associació Cultural Modilianum

Centre d'Estudis Trobadorescos

Institut Ramon Muntaner

Centre d'Estudis de la Conca de Barberà

Centre d'Estudis de Granollers

Institut Català d'Antropologia

Centre d'Estudis Selvatans

Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre

Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó

Centre d'Estudis del Gaià

Centre d'Estudis Històrics de Terrassa

Museu Comarcal de l'Urgell

QUALIFICACIÓ
D

D

D

C

D

D

A

D

D

D

D

D

C

D

D

D

A

C

D

D

D

D

D

D'aquesta manera, en els últims vuit anys s'ha duplicat la presència de revistes de centres d'estudis, passant de 

les onze capçaleres presents en l'edició de 2010 de CARHUS+ fins a les vint-i-tres actuals.
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El servei d'assessorament que vam 

rebre de l'IRMU per a millorar la qualitat de la 

revista La Resclosa va ser clau per a complir determinats 

requisits estructurals i de concepció de la revista. A més, gràcies a 

aquest assessorament vam aconseguir que La Resclosa fos reconeguda 

amb el nivell a CARHUS+. I el fet de ser-ho ha comportat dues coses: una 

més gran predisposició a publicar-hi articles per part de professors 

universitaris, una major facilitat a fer propostes i una predisposicó del 

consell de redacció i la direcció de la revista de ser més exigents i 

rigorosos en la proposició i revisió dels continguts.

Josep Santesmases                            

Centre d'Estudis del Gaià
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Revistes de centres d’estudis presents a CARHUS+
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CARHUS+

11

2010
CARHUS+

19

2014
CARHUS+

23

2018
CARHUS+

Aquest 2019...

23 revistes de centres d'estudis són presents a 

CARHUS+ 2018

S'han incorporat 4 revistes noves respecte la darrera 

actualització de CARHUS+

Un total de 35 publicacions de recerca local 

s'inclouen al MIAR, amb un índex mitjà de l'ICDS de 

3,749 punts

L'Institut Ramon Muntaner ha signat un conveni 

amb la Universitat de La Rioja per tal d'incloure 40 

revistes de centres d'estudis a Dialnet

7 revistes editades per centres d'estudis han 

rebut un informe d'assessorament de 

l'Instiut Ramon Muntaner per tal de 

millorar-ne els criteris de qualitat 

editorial



El Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local és 

l'acte central del programa d'activitats de l'Institut Ramon 

Muntaner. El Recercat pretén ser un aparador on mostrar 

a la ciutadania la feina d'investigació que realitzen els 

instituts i centres d'estudis al llarg de l'any sobre temes 

relacionats amb el seu entorn, així com un punt de 

trobada i d'intercanvi d'aquestes entitats vingudes d'arreu 

dels països catalans.  

Enguany, la quinzena edició del Recercat es va 

celebrar els dies 3, 4 i 5 de maig a Cervera, Capital de la 

Cultura Catalana 2019. La Jornada va oferir activitats 

ben diverses i ja consolidades com la taula rodona 

“Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil”, que 

enguany va aprofundir en “L'arquitectura tradicional i la 

configuració del paisatge” o les taules de presentació 

«Mosaic Recercat», que en aquesta ocasió, a més de 

dedicar-se a les Jornades Europees 

de Patrimoni i a diversos 

projectes duts a terme pels 

centres d'estudis, també 

van tenir les publi-

cacions dels centres 

d ' e s t u d i s  c o m  a 

protagonista, amb una 

taula rodona dedicada a 

les fires de llibres com a 

opor tuni ta t  per  a  les 

ACTIVITATS AL VOLTANT
DE LES PUBLICACIONS

publicacions locals. Per acabar, 

junt amb les exposicions, tallers infantils i visites 

guiades que complementen el Recercat, una activitat 

destacada de la jornada ha continuat sent el lliurament 

dels Premis Recercat per reconèixer la trajectòria  tant 

d'una entitat com d'un investigador del món local i 

comarcal, que en aquesta ocasió van recaure en Lluís 

Puig, Mario Zucchitello i el Museu Arxiu de Santa Maria 

de Mataró.

De totes les activitats que es duen a terme al voltant del 

Recercat, però, cal fer especial esment a la fira dels 

centres d'estudis, una carpa de 250 metres que enguany 

es va ubicar a la plaça de Pius XII, al bell centre de 

Recercat

“
Les fires de llibres com 
a oportunitat per a les 

publicacions locals va ser una 
de les temàtiques triades 
per a debatre al Mosaic

Recercat
Visita a la fira del Recercat de la MH 

consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.  

Fotografia: Generalitat de Catalunya
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Cervera, on es van trobar les novetats editorials de la 

recerca local i comarcal del conjunt  dels territoris de parla 

catalana, que els participants de la jornada, uns cent 

vuitanta, i també els visitants de la fira van poder adquirir a 

l'estand de la llibreria que es troba a la fira. 

Les publicacions dels centres 

d'estudis, doncs, tenen un 

paper destacat en cada 

edició del Recercat. En la 

d'enguany, per exemple, 

s'hi han aplegat 275 

títols de 64 centres 

d'estudis de tots els 

àmbits dels territoris de 

parla catalana.

Fira del llibre Ebrenc

Les publicacions dels centres d'estudis als 
estands de la fira del Recercat a Cervera. 

2019. Fotografia: Carme Bonet.

“
La plaça de Pius XII de 

Cervera va hostatjar la fira
dels centres d'estudis, en què

s'hi van aplegar 275 títols
de 64 centres d'estudis

IRMU’l
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La Fira del Llibre Ebrenc, organitzat des de 2004 per 

l'Ajuntament de Móra d'Ebre, el Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre i l'Institut Ramon Muntaner, aglutina autors i 

autores de les comarques de l'Ebre i la seva àrea 

d'influència cultural i lingüística (el Priorat, el nord del País 

Valencià i el sud de l'Aragó) i s'ha consolidat com a punt de 

trobada d'autors, llibreters, editors, lectors i públic en 

general al sud de Catalunya. Des de 2008 la fira se celebra 

conjuntament amb Litterarum. Fira d'Espectacles Literaris.

           

Gràcies a la Fira del Llibre Ebrenc 

les nostres publicacions han pogut arribar a 

molta més gent, ja que la distribució que natres fem 

és només comarcal. Estem molt contents de poder 

participar-hi any rere any.  

Pere Rams                                    

Patronat pro Batea

Aquest 2019, la fira, que es va dur a terme a Móra 

d'Ebre del 30 de maig al 2 de juny, va arribar a la setzena 

edició. L'espai principal de la fira va ser la carpa de la 
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llibreria, que va mantenir la ubicació a la plaça de Dalt de 

la capital de la Ribera d'Ebre, i on s'hi van trobar més de 

2.000 títols d'autors i temàtica ebrencs, així com dels 

escriptors que han inspirat els espectacles de Litterarum 

Móra d'Ebre i també publicacions de centres d'estudis i 

entitats culturals del territori, assolint unes vendes de més 

de 2.000 volums (un 10% més que en edicions 

anteriors). La llibreria va comptar amb la col·laboració i 

implicació de les llibreries de referència al territori ebrenc: 

Bassa de Móra d'Ebre, Viladrich de Tortosa, Guaix 

d'Amposta i El Núvol de Móra la Nova, aquesta darrera 

l’única especialitzada en públic infantil i juvenil que 

existeix a la província de Tarragona. La gran llibreria carpa 

també va acollir les presentacions d'una trentena d'autors 

de les Terres de l'Ebre. 

Al voltant de la llibreria, s'hi van programar tot 

d'activitats gratuïtes i obertes al públic de totes les edats, 

com taules rodones sobre temes com els reptes i 

oportunitats de la lectura en l'època dels dispositius 

mòbils adreçada especialment a les biblioteques 

escolars; el disseny de propostes literàries lúdiques que 

Carpa de la llibreria de la 16a. Fira del 
Llibre Ebrenc. Fotografia: Sirga Comunicació.

interpel·lin els infants, joves i les famílies adreçada 

especialment a les biblioteques públiques i l'anàlisi de 

dietaris i llibres de memòries com a eines per a conèixer i 

entendre el passat.

La novetat principal d'aquesta edició ha estat el 

programa “Llibre Ebrenc Internacional”, organitzat per 

l'Institut Ramon Muntaner i la col·laboració de l'Institut 

Ramon Llull, gràcies al qual una desena d'estudiants 

d'universitats internacionals que tenen lectorat de 

llengua i literatura catalana van participar en un seminari 

pensat per apropar-los al conei-xement 

de la nostra llengua i literatura. A 

més, aquests estudiants van 

poder visitar tant la Fira del 

L l i b r e  E b r e n c  c o m 

Litterarum, així com 

diferents espais de les 

Terres de l'Ebre.

Estudiants del programa Llibre Ebrenc Internacional 2019. 
Fotografia: Institut Ramon Muntaner.

“
En aquesta edició es 

van assolir unes vendes
de més de 2.000 volums

(un 10% més  que en
edicions anteriors)
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La participació del Centre 

d'Estudis de la Conca de Barberà en les 

Finestres al Territori és sempre profitosa de cara a 

donar a conèixer les seves publicacions periòdiques. A 

més, també és un bon lloc per trobar-se amb membres 

d'altres centres d'estudis

Josep Maria Grau                              
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà

Finestres al territori

IRMU’l

El passat 7 de març 

la Biblioteca Pública 

de Tarragona va acollir 

una nova edició de les 

Finestres al Territori. VII Mostra de Revistes de Tarragona i 

Terres de l'Ebre. Collita 2018. Aquesta activitat anual, 

organitzada per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i per la 

Biblioteca Pública de Tarragona amb el suport del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

serveix per a presentar tres articles destacats de tres 

publicacions realitzades per diferents centres i instituts 

d'estudis locals i comarcals tant del Camp de Tarragona 

com de les Terres de l'Ebre. A través d'aquestes revistes 

s'obren les finestres a un debat sobre la cultura i la recerca 

local i comarcal feta en aquests dos territoris. Els 

organitzadors recorden que són precisament aquestes 

publicacions les que recullen i permeten donar a conèixer 

el treball i les notícies culturals de l'àmbit més local que 

realitzen els centres d'estudis.

Així doncs, en aquesta edició 

de Finestres al Territori es 

van presentar un total de 

cinc revistes del Camp 

de Tarragona i de les 

Terres de l'Ebre, fent 

especial esment a un 

article concret de cada 

publicació, els quals 

són:

"Les coves i els avencs de l'Alt Camp" de Quaderns de 

Vilaniu 74, a càrrec de Gener Aymamí de l'Institut 

d'Estudis Vallencs

"El Mestre del Tallat: un escultor al voltant de 1500 

actiu al Monestir de Poblet, Castell de Solivella i 

Santuari del Tallat" d'Aplec de Treballs 36, de la mà 

de Damià Amorós Albareda del Centre d'Estudis de la 

Conca de Barberà

"Drets d'aigua, regadiu i moliners a la conca baixa del 

Gaià. El litigi entre la noblesa i l'Ajuntament de la Riera 

i Virgili per l'ús de les aigües del riu Gaià (1817-

1837). Ricard Ramon i Sumoy» de la revista Estudis 

Altafullencs 42, a càrrec de Salvador-J. Rovira, del 

Centre d'Estudis d'Altafulla

Adrià Pàmies Güell, del Centre d'Estudis Ribera 

d'Ebre, parlarà de l'article "El ferrocarril directe de 

Madrid a Barcelona i el seu impacte a la Ribera d'Ebre" 

de la Miscel·lània del CERE 28, a càrrec d'Adrià 

Pàmies Güell, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

“Finestres al Territori és una 
activitat de l'Institut Ramon 
Muntaner i de la Biblioteca 

Pública de Tarragona que vol donar
a conèixer les revistes dels centres

d'estudis de les comarques
de Tarragona i de les

Terres de l'Ebre



PUBLICACIONS DE 
L’INSTITUT RAMON MUNTANER

Diccionari biogràfic dels diputats de la 
Mancomunitat de Catalunya (1914-2015)

Dintre de les activitats organitzades amb motiu de la 

celebració del centenari de la constitució de la 

Mancomunitat de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner i 

la CCEPC van signar un conveni amb la Diputació de 

Barcelona per dur a terme el projecte “Els diputats de la 

Mancomunitat de Catalunya”, al qual posteriorment també 

s'hi van sumar la resta de diputacions de Catalunya. 

L'objectiu d'aquest projecte era la confecció d'un 

diccionari biogràfic dels diputats de la Mancomunitat per 

tal de donar a conèixer la trajectòria, ideologia, activitat 

política o associativa, actuacions i contribucions a l'obra 

d'aquesta institució catalana tan important per al progrés 

social, econòmic i nacional del nostre país, que es pot 

consultar en línia a la web  

Aquest 2019 s'ha culminat aquest projecte iniciat l'any 

2014 amb la publicació d'un volum, el Diccionari 

biogràfic dels diputats de la 

Mancomunitat de Catalunya 

(1914-2015), sota la direcció 

d'Enric Pujol i Josep Santesmases, 

que recull totes les fitxes biogràfiques dels diputats 

d'aquesta institució, molts dels quals no eren gaire 

coneguts fins ara. En tots els casos 

s'hi ha inclòs la bibliografia 

e x i s t e n t  s o b r e  e l 

personatge, les obres 

que va dur a terme i les 

fonts arxivístiques i 

hemerogràfiques que 

han permès redactar 

la veu corresponent.

“
Amb aquest diccionari es vol 

donar a conèixer la biografia de 
cadascun dels diputats de la 

Mancomunitat, així com el paper 
polític que van tenir en la 
institució i la vida política 

catalana del seu temps

www.diputatsmancomunitat.cat

L'Espai Despuig és una de les primeres activitats que va 

dur a terme l'Institut Ramon Muntaner des de la seva 

creació. Celebrat de manera biennal,  l'Espai Despuig té 

com a objectiu convertir-se en un punt de trobada on els 

.Col lecció Espai Despuig
centres d'estudis puguin debatre tots aquells temes que 

els siguin d'interès, en uns col·loquis que rememoren 

l'obra de l'humanista tortosí Cristòfol Despuig, al qual deu 

el nom aquest espai.
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Des de l'any 2004 s'han 

anat publicant les aporta-

cions dels professionals 

que  i n t e r v enen  en 

aquest Espai Despuig, 

fomentant així la crítica i 

l'anàlisi de diferents 

perspectives de l'actuali-

tat dels territoris de parla 

catalana des del punt de 

vista de la recerca local i dels 

centres d'estudis.

Les temàtiques dels deu volums d'aquesta col·lecció, 

que es poden consultar a text complet a la web de l'Institut 

Ramon Muntaner, són les següents:

I.  Reflexions sobre l'ús i abús del patrimoni en els 

territoris de parla catalana

II.  Recerca i divulgació: el paper dels Centres d'estudis i 

de les Universitats

III.  Centres d'estudis i dinamització social: problemà-

tiques i estratègies en la relació amb el seu entorn

IV.  La recerca local davant les problemàtiques del segle 

XXI

V.  Set realitats administratives: visió global de la cultura 

catalana des de la diversitat territorial

VI.  Estudis locals i educació

VII. L'associacionisme i els equipaments culturals al 

territori: cooperació per a la mediació

VIII. El paper de l'associacionisme cultural en el segle XXI

IX.  Oportunitats i reptes del món cultural en el context 

actual

X.  Missió de la universitat i confluències amb el món de 

la recerca local

IRMU’l

La Segona República: Balanç historiogràfic des dels estudis locals

Aquesta col·lecció recull les 
aportacions a l'Espai Despuig, que 
vol ser un punt de trobada on els 
centres d'estudis puguin debatre 

tots aquells temes que els 
siguin d'interès

“

Aquest 2019, l'editorial Afers, junt amb l'Institut Ramon 

Muntaner i la CCEPC, ha editat la publicació La Segona 

República: Balanç historiogràfic des dels estudis locals, 

coordinada per Ramon Arnabat, Òscar Jané i Carles 

Santacana. Aquest volum recull les aportacions a la I 

Jornada sobre historiografia local, celebrada el 2017 a 

Lleida i organitzada per la CCEPC, l'Institut Ramon 

Muntaner i l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb l'objectiu 
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“Amb aquest primer volum, 
dedicat a la 2a. República, 

s'enceta la col·lecció 
“Historiografia local”, que 
recollirà les aportacions 

a les Jornades sobre
Historiografia 

Local

d'exposar un estat de la qüestió de 

l'aportació feta des de la recerca local i 

comarcal a la historiografia general 

dedicada a la Segona República.

Aquesta publicació enceta una 

col·lecció editorial que, amb el títol 

d'“Historiografia Local”, recollirà les 

aportacions d'aquest cicle de jornades 

que cada any mostraran i posaran en valor la 

immensa producció de la historiografia local i comarcal a 

l'àmbit dels territoris de parla catalana. 

En aquest primer volum, doncs, s'analitzen diversos 

àmbits de la Segona República des dels estudis locals (els 

corrents polítics, el poder local, les dones, la premsa local, 

transmissió i moviment d'idees, cultura, associacionisme, 

ensenyament i conflictivitat social), de 

la mà d'historiadors com Arnau 

Company, Meritxell Ferré, 

Josep  M.  F i gue res , 

Antonio Calzado, Enric 

Pujol, Xavier Ferré, 

Cèlia Cañellas i Manel 

López.

El passat 24 de novembre de 2019, en 

el marc del IV Simposi de Focs Festius de la 

Mediterrània, es va presentar a Andorra la 

Vella les actes de l'edició anterior del 

Simposi, que es va dur a terme a Gandia 

l'any 2018 amb el títol Els sons del foc: 

la pirotècnia a les festes.

La publicació, editada junt amb l'editorial Afers, recull les 

setze ponències i comunicacions que es van presentar al 

tercer Simposi i que analitzen la vinculació entre la 

pirotècnia i la festa, tant des del vessant històric, amb 

estudis sobre les sortides festives lligades a la pirotècnica a 

Els sons del foc: La pirotècnia a les festes.
III Simposi de Focs Festius de la Mediterrània

la Tarragona del segle 

XVIII i a la València del 

segle XIX, com des d'un 

punt de v is ta més 

actual, en especial en 

referència a l'adaptació a la 

normativa sobre l 'ús de la 

pirotècnia festiva, la qual amenaça la seua vessant 

participativa. L'editor del volum és l'Eudald González i 

compta amb textos d'autors com Jordi Bertran, Salvador 

Palomar o Immaculada Cerdà, entre d'altres.

“
Els sons del foc analitza la 

pirotècnia festiva, tant des d'un 
vessant històric com des d'un 

punt de vista més actual
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IBIX 10

IRMU’l

Aquest 2019, l'Institut Ramon 

Muntaner s'ha incorporat com a 

entitat coeditora de la revista IBIX, 

que ha estat l'encarregada de 

recol l i r  les  apor tac ions a l  Col · loqui 

Internacional d'Estudis Transpirinencs des de la seva 

primera edició, i que fins ara estava editada exclusivament 

pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. 

D'aquesta manera, el desè número de l'IBIX serà el 

primer d'una nova etapa d'aquesta revista, recollint en 

aquesta ocasió les aportacions al  X Col·loqui 

Internacional d'Estudis Transpirinencs, que es va celebrar 

durant la tardor de 2017 a Queralbs (el Ripollès) amb el 

títol “L'aprofitament dels recursos naturals als Pirineus”, 

que es manté per a la publicació de la revista. 

“
L'IBIX 10, amb el títol 

“L'aprofitament dels recursos 
naturals als Pirineus”, recull 
les aportacions al  X Col·loqui 

Internacional d'Estudis 
Transpirinencs

Aquest número, doncs, agrupa una vintena d'articles 

que expliquen com la riquesa natural dels Pirineus ha 

condicionat diferents aspectes d'aquest territori, com ara 

les poblacions, les polítiques públiques, les activitats 

productives, els intercanvis culturals i la vida quotidiana 

en general.

La presentació del desè número de la revista IBIX, que 

ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, la 

Fundació Bancària “la Caixa” i l'IDAPA, es va dur a terme 

el 9 de març d'enguany a la Casa de Núria de Queralbs i 

va anar a càrrec de l'alcaldessa de Queralbs, Imma 

Constants; del president del Centre d'Estudis Comarcals 

del Ripollès, Antoni Llagostera, i del president de la 

Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana i  

vicepresident segon de l'IRMU, Josep Santesmases.

Acte de presentació del desè número de la revista 
IBIX. Fotografia: Institut Ramon Muntaner.
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Converses després de la partida. 
Consciència i sociabilitat a la Sénia del segle xx:
Estudi del Centre Obrer i el Club Moderno

L'any 2017, les historiadores Victòria Almuni i Eva 

Garcia Lleixà van guanyar la quarta edició de la Beca de 

Recerca Terra d'Ateneus, convocada per l'Institut Ramon 

Muntaner (IRMU) i la Federació d'Ateneus de Catalunya 

(FAC), amb un projecte al voltant de l'associacionisme a la 

comarca del Montsià. 

El 28 de setembre d'enguany les dues autores van 

presentar al Centre Obrer de la Sénia la publicació 

resultant d'aquesta beca, Converses després de la 

partida. Consciència i sociabilitat a la Sénia del segle 

XX: Estudi del Centre Obrer i el Club Moderno, publicat 

per editorial Afers.

En aquest estudi, Almuni i Garcia Lleixà analitzen la 

història del segle XX d'un poble, la Sénia, a través de 

l'evolució de dos entitats associatives com el Centre Obrer i 

el Club Moderno, posant èmfasi en els processos 

ideològics derivats de les circumstàncies econòmiques, 

socials i polítiques de la comunitat que el defineix, així 

com observant els mecanismes de relació establerts per 

cada entitat entre els seus socis i l'adaptació a les 

circumstàncies de cada moment. Així doncs, aquest llibre 

vol recrear el mosaic d'esdeveniments, pensaments i 

actituds que han construït una part important de la 

memòria històrica de la Sénia contemporània. 

La creació, el 2014, de la 

Beca  de  Recerca  Ter ra 

d'Ateneus, destinada a un projecte de 

recerca inèdit centrat en l'estudi de la repercussió social 

de l'associacionisme cultural ateneístic en un territori 

concret des del punt de vista històric, ha comportat  

l'aparició paral·lela d'una col·lecció editada per Afers que 

enguany ha arribat al quart volum. Els anteriors són:

I Beca: Societat i sociabilitat. El Cercle literari 

i els inicis de l'associacionisme recreatiu, 

cultural i polític a Vic (1848-1902), de David 

Cao Costoya

II Beca: Associacionisme educatiu i cultural: 

L'Ateneu Obrer i el Círcol Catòlic de Badalona 

(1879-1936),de Jordi Albaladejo

III Beca: La taula del mirall. L'Ateneu i 

l'associacionisme cultural i polític a la Selva 

del Camp, 1878-1979, de Guillem Puig.
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