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Editorial

Ferran Bladé Pujol

Vicepresident primer de l'Institut Ramon Muntaner
Director dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre

Il·lm. Alcalde de Móra la Nova

CELEBRACIÓ 10 ANYS INSTITUT RAMON MUNTANER

L'Institut Ramon Muntaner va celebrar els seus 10 anys d'activitat l'any 2013. Tota institució 
que té per intenció el servei de potenciació de la cultura en els seus diferents àmbits i sectors, ha de 
tindre el reconeixement i la consideració que es mereix. La coordinació dels diversos centres 
d'estudis locals o comarcals, o temàtics si es vol, del nostre país, de la nostra gran nació, és la tenaç 
i virtuosa tasca de l'Institut Ramon Muntaner. 

La feina que es fa a l'IRMU no és únicament, com es pot esperar, de coordinació, sinó que s'hi 
desenvolupen moltes altres tasques com ara el fet d'afavorir l'estudi de les diferents realitats 
socioculturals del nostre país, ja sigui a través de beques, de programes de treball, de jornades, etc. 
L'Institut està implicat, des dels seus inicis, amb els agents culturals del país, des de les més altes 
instàncies fins a les més petites entitats que duen a terme una activitat circumscrita al seu àmbit 
local més reduït.

Els simpòsiums, certàmens, congressos... en els quals participen al llarg de l'any són 
incomptables. En molts d'ells, hi participen com a part organitzativa, i el ressò que es fa del seu 
paper i de la seua implicació és reconegut per les autoritats culturals del país. 

Des d'una actitud constructiva han estat capaços de fer-se un lloc i un nom en el nostre 
panorama cultural de país. A base d'un equip de persones que diversifiquen la seua activitat cap a 
les disciplines del món de la cultura popular i tradicional, deu, dotze o molts anys més que 
vindran, són una necessitat que el nostre país té, són un actiu que hem de continuar fomentant i 
cuidant. Des de les responsabilitats públiques, sabem que no es pot frivolitzar amb les persones o 
entitats que capitanegen una obra ingent com és la de l'IRMU. Seria imperdonable.

Els deu primers anys han servit de carta de presentació que és valorada de moltes maneres, 
totes elles positives. I les potencialitats que l'entitat té, de manera ben clara, són el seu passaport 
cap a una presència de primera línia en l'esdevenidor cultural català.

Bona salut i bona feina, Institut Ramon Muntaner!
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M U N TA N E R

El número actual recull les activitats i projectes de l'Institut Ramon 

Muntaner entre el juliol del 2012 i desembre de 2013. Aquest canvi en 

quant a la temporalitat de la desena revista-memòria té com a objectiu que 

els propers números es corresponguin a anys naturals, de manera que 

puguem incloure tot el cicle de projectes i activitats anual de l'Institut.

El moment en què iniciem els continguts d'aquest número coincideix amb 

l'inici de la commemoració del desè aniversari de la constitució de l'Institut Ramon Muntaner. No 

obstant, tot i la satisfacció per la feina ben feta en aquest temps i la reflexió necessària respecte a 

aquelles coses que ens cal replantejar, un fet ha marcat l'inici d'aquesta efemèride: la mort de manera 

sobtada de l'Antoni Lluís Carrió, membre del patronat de l'Institut Ramon Muntaner des de la seva 

constitució en representació de la Coordinadora de Centre d'Estudis de Parla Catalana i secretari de 

l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. 

L'última oportunitat que molts van tenir per compartir amb ell va ser el darrer Recercat a la ciutat de 

Ripoll. Si podia no se'n perdia cap; de fet, l'únic any que no ens hi va poder acompanyar va ser a 

Tarragona, i de ben segur que hauria estat present en l'acte d'obertura dels 10 anys celebrat el 6 de juliol 

a Móra la Nova.

El seu paper dins del patronat de l'Institut Ramon Muntaner ha estat fonamental com a representant i 

pont amb el País Valencià i com a membre actiu de les iniciatives engegades. A més a més, la seva 

formació i experiència en el camp del dret ha estat un bon acompanyament en les gestions i tràmits del 

dia a dia de l'IRMU. El seu assessorament ha ajudat en la construcció i consolidació de l'entitat.

L'equip de l'IRMU vol deixar constància del seu dolor per aquesta pèrdua. La cançó diu “trobarem a 

faltar el seu somriure...” en aquest cas el trobarem a faltar, i molt, el seu somriure, la seva calidesa, els 

seus ulls blaus que transmetien serenor i confiança... Des d'aquí també una abraçada ben forta a la seva 

dona, la Josepa.

En aquest període s'han produït canvis en la composició del patronat. A principis de 2013 es produïa 

el relleu de la Sra. Yvonne Griley per la Sra. Montserrat Nadal, cap del Servei de Foment de l'Ús del 

Català, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, i el mes d'octubre es produïa la incorporació del Sr. Ferran Bladé, alcalde de Móra la Nova, 

en qualitat de nou director dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre, càrrec que amb 

anterioritat ocupava el Sr. Francesc Ferrer, i del Sr. Antoni Prats, en substitució del Sr. Carrió. Cal 

recordar que el Sr. Bladé ja va formar part del primer patronat de l'Institut Ramon Muntaner l'any 2003, 

en aquells moments com a regidor de Cultura de Móra la Nova. Agraïm la dedicació de la Sra. Griley i la 

possibilitat que ens ha brindat d'engegar projectes amb la Direcció General 

en aquest període i al Sr. Francesc Ferrer per la seva tasca com a 

vicepresident primer i aprofitem per donar la benvinguda a la Sra. Nadal, al 

Sr. Bladé i el Sr. Prats, ja plenament incorporats a les dinàmiques de 

l'Institut.

Antoni- Lluís Carrió
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2. 9a. edició

La novena edició del Recercat va tenir lloc Ripoll, Capital de la C u l t u r a  

Catalana 2013. En aquesta edició el Recercat va compartir programa amb la 

XVIII Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terr

es de Girona i en total hi van participar un centenar d'entitats. El 

centre històric de Ripoll va acollir el conjunt de les activitats, cosa 

que va permetre que els assistents visitessin amb facilitat els 

diferents espais i que poguessin gaudir del conjunt de les 

activitats.

El Recercat es va iniciar el dia 27 d'abril a les deu del matí amb la inauguració de la fira a 

càrrec de diferents autoritats i representants dels centres d'estudis locals. Hi van intervenir el 

Sr. Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals i 

president de l'IRMU; el Sr, Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident 

segon de l'IRMU; el Sr. Narcís Figueras, 

director del Patronat Francesc Eixemenis i 

membre del patronat de l'IRMU; 

l'Il·lustríssim Sr. Jordi Munell, alcalde de 

Ripoll, i el Sr. Xavier Tudela, president de 

l'Organització Capital de la Cultura 

Catalana, acompanyats del president del 

Centre d'Estudis Comarcal del Ripollès, el 

regidor de Cultura de l'Ajuntament de 

Ripoll i un representant del Consell  

Comarcal del Ripollès.

Inauguració de la Fira.
Fons CCEPC

Membres de centres d'estudis visitant la fira. Fons IRMU

Fira

memòria anual
2012  2013
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2012

Les presentacions es van iniciar el divendres a la tarda 

amb la conferència del Sr. Agustí Pons en el marc de l'any 

Espriu.

El gruix de les presentacions i taules rodones va tenir 

lloc el dissabte a la Sala Abat Senjust.

A dos quarts d'onze del matí va tenir lloc la primera 

taula, amb el títol “La Farga: el valor d'una indústria al 

Ripollès i al Vallespir”, en què hi van intervenir el Sr. Jordi 

Mascarella i el Sr. Carles Barrull, en representació del 

Centre Cultural Català del Vallespir, ja que els Srs. Joan 

Iglesias i Miquel Arnaudiès no van poder arribar a Ripoll a causa del mal temps. La persona 

encarregada de moderar la taula va ser el Sr. Víctor Fuses.

Posteriorment, a les onze del matí, s'iniciaven els actes inclosos dins la XVIII Trobada dels 

Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona. La inauguració de la Trobada va 

anar a càrrec de l'Il·lm. Sr. Jordi Munell, alcalde de Ripoll; el Sr. Josep Santesmases, president 

de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l'IRMU; el 

Sr. Antoni Solà, de la Diputació de Girona, i el Sr. Lluís Puig, president de l'Institut Ramon 

Muntaner i director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A continuació va tenir lloc la taula rodona moderada pel Sr. Narcís Figueras, director del 

Patronat Francesc Eiximenis, amb el títol “Les trobades territorials de centres d'estudis: 

models, objectius, estratègies i resultats”. Hi van participar: el Sr. Alexis Serrano, del Centre 

d'Estudis Vilassarencs; la Sra. Àngels Mach, de la Societat Andorrana de Ciències; el Sr. Josep 

Rubió, del Centre d'Estudis de les Garrigues, i el Sr. Josep Fàbregas, del Centre de Lectura de 

Reus. En aquest debat es van evidenciar els diversos models organitzatius dels diferents 

àmbits territorials i els seus punts de connexió i, a més, també hi van sorgir propostes de 

col·laboració entre algunes de les trobades.

A les set de la tarda va tenir lloc la presentació “Els secrets del Monestir de Ripoll: les 

descobertes realitzades en els darrers anys a través de les novetats bibliogràfiques”, a càrrec 

d'Antoni Llagostera i Conxa Peig, i diumenge al matí es va realitzar la darrera de les 

Presentacions i taula rodona

Taula inaugural trobada Girona. Fons CCEPC
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Exposicions

presentacions, “Els museus i les col·leccions rurals: 

interpretació del passat per a entendre la societat 

contemporània”, moderada per la Sra. Roser Vilardell, 

directora del Museu Etnogràfic de Ripoll, i en què hi van 

participar el Sr. Albert Carreras, del Museu de la Vida Rural 

de l'Espluga de Francolí; el Sr. Jacint Torrents, del Museu 

del Blat, i el Sr. Joan Lluís Mas, de l'entitat de la Catalunya 

del Nord Terra dels Avis. La taula va generar un gran debat 

que va continuar durant la visita a les instal·lacions del 

Museu.

Durant aquesta edició del Recercat es van poder visitar quatre exposicions: dues que ja 

formaven part de la programació de Ripoll, Capital de la Cultura Catalana 2013, i dues 

aportades des del mateix Recercat.

Les pròpies del Recercat van ser: “Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric”, de 

l'Esbart Català de Dansaires, i “Entre el Cel i la Terra. Poesies il·lustrades”, gestionada pel 

Centre d'Estudis el Gaià.

Les que oferia la ciutat de Ripoll eren: “Fotografies de 1867 del Monestir de Santa Maria de 

Ripoll”, comissariada per Concepció Peix i Antoni Llagostera, i “Ramon Casanova i Danés. El 

“boig” de la Hispano (1892-1968)”.

Enguany els Premis Recercat van tenir com a preàmbul l'acte de lliurament del Premi 

Gerbert a treballs de recerca de Batxillerat que convoquen el Centre d'Estudis Comarcals del 

Ripollès i l'Ajuntament de Ripoll. Abans de l'acte, el Sr. Narcís Figueras va fer una intervenció 

Exposicions

Premis Recercat 2013

memòria anual

Primera taula rodona de la Jornada.

Fons CCEPC

Premis Recercat 2013

2012  2013



10.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

2012

Lliurament dels premis Recercat 2012. Fons IRMU.

introductòria entorn de les beques i premis de recerca local i comarcal com a plataformes per a 

la investigació i coneixement del territori.

A dos quarts de dues del migdia es va celebrar l'acte de lliurament dels Premis Recercat. Els 

guardonats van ser el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i el Sr. Florenci Crivillé, del 

Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.

A l'entorn d'aquesta edició del Recercat també es van programar visites: el dissabte es van 

poder visitar els espais subterranis de la nau central del monestir de Ripoll, mentre que el 

diumenge es va realitzar una visita guiada al Museu Etnogràfic de Ripoll.

 

Com cada any, volem mostrar el nostre agraïment a les entitats que han participat en 

l'organització d'aquesta novena edició: en primer lloc, a l'Ajuntament de Ripoll, el Patronat 

Francesc Eiximenis i el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès; a les entitats i institucions 

col·laboradores: la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, el Centre 

d'Investigacions Arqueològiques d'Osona, les Parròquies de Ripoll, la Biblioteca Lambert 

Mata, el Centre Espriu Arenys, el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i el Museu 

Etnogràfic de Ripoll; a la Fundació Privada Mútua Catalana pel seu patrocini i als centres i 

persones participants per la seva implicació perquè aquesta edició hagi assolit de nou els seus 

principals objectius: ser un punt de trobada anual i donar visibilitat i valor al conjunt de 

Activitats complementàries
Activitats complemenetàries



11.memòria anual

Nombre d'entitats participants:   120 entitats del conjunt dels territoris de parla catalana

Nombre d'assistents vinculats a centres d'estudis:   Entorn a les 300 persones

Total de títols exposats:   405 publicacions  

Total de vendes realitzades:   72 publicacions 

Us hi esperem!

La desena edició del Recercat se celebrarà a 

Barcelona els dies 9, 10 i 11 de maig de 2014

l'activitat dels centres d'estudis.

També cal destacar que l'edició d'enguany del Recercat ha comptat amb el suport de 

l'Organització Capital de la Cultura Catalana, l'Ajuntament de Móra la Nova, la Fundació 

Josep Irla i la Fundació Nous Horitzons.

2012  2013
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3. VII Edició Espai Despuig

Publicació L'associacionisme i els equipaments culturals al 

territori, número 7 de la col·lecció Espai Despuig

A principis del 2013 s'editava la publicació L'associacionisme i els 

equipaments culturals al territori, darrer títol de la col·lecció Espai 

Despuig, concretament el número 7.

La publicació reprodueix les aportacions a la taula rodona del mateix títol que va tenir lloc 

el novembre de 2011 a Lloret de Mar. L'Espai Despuig se celebra bianualment de manera 

itinerant des de l'Institut Ramon Muntaner en col·laboració amb d'altres entitats i té com a 

objectiu reflexionar sobre aspectes del món cultural que afecten als centres d'estudis, però que 

tenen un interès general. L'edició del 2011 es va celebrar conjuntament amb el Centre 

d'Estudis Selvatans i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

El debat es va centrar entorn a les possibilitats de cooperació i d'acció conjunta entre les 

associacions culturals i els equipaments culturals públics per tal de compartir i arribar a nous 

públics. El concepte de “mediació”, tan utilitzat en els àmbits de les relacions interculturals i 

també per referir-se al paper jugat per les revistes culturals, va semblar un bon concepte per 

estimular les reflexió: cal trobar fórmules de col·laboració per optimitzar els recursos escassos 

en temps de crisi, però també per arribar a més gent amb nous llenguatges.

A la taula hi van intervenir M. Àngels Suquet, directora de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu 

de Guíxols i responsable de la revista L'arjau i del Servei Pedagògic Tallers d'Història del 

mateix arxiu; Jordi Tura, director del Museu Etnològic del Montseny La Gabella (2001-2007 i 

de nou a partir del 2010), que acabava de deixar el càrrec a la Direcció General de Patrimoni 

Cultural de la Generalitat de Catalunya; Pere Gifre, historiador i president de l'Institut 

d'Estudis Empordanesos, i Josep Vives, del gabinet tècnic del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. Va moderar la taula la periodista de Ràdio Lloret Amaranta Gibert.

Els continguts de la publicació s'incorporaran a l'apartat de l'Espai Despuig del portal de 

l'Institut Ramon Muntaner (www.irmu.org/projects/despuig) i al repositori RACO 

(www.raco.cat/index.php/EspaiDespuig). 

VIII edició de l'Espai Despuig: El paper de l'associacionisme cultural en el segle XXI

El 16 novembre de 2013 tenia lloc a Otos (la Vall d'Albaida) la VIII edició de l'Espai 

Despuig. Aquesta edició va ser organitzada per l'Institut Ramon Muntaner i l'Institut d'Estudis 

de la Vall d'Albaida (IEVA) i es va centrar en el paper de l'associacionisme cultural en la 

societat actual. Els participants van debatre sobre la influència de diferents aspectes de 

ESPAI
DESPUIG

 VII  EDICIÓ



Participants en la matinal. Fons CCEPC

memòria anual 13.

l'actualitat en el fet de l'associacionisme; per exemple, com li ha afectat la crisi, 

què s'ha fet o què es pot fer per superar-la, van ser algunes de les qüestions a les 

que es va buscar resposta. 

L'activitat va començar a les deu del matí amb una visita guiada a la ruta dels 

rellotges de sol d'Otos i va continuar a les dotze del migdia amb la taula rodona, 

en la qual van intervenir Josep Vicent Frenchina, president de la Federació 

d'Instituts d'Estudis Comarcals de València (FIECOV); Emma Rodrigues, 

presidenta de l'Associació d'Amics de la UNESCO; Josep Almeria, president de 

la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana; Rafael Cano, 

representant de la Coordinadora Ecologista de la Vall d'Albaida; un portaveu de les 

associacions culturals de la comarca, i Josep Santesmases, president de la Coordinadora de 

Centre d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident de l'IRMU. La moderació va anar càrrec de 

M. Josep Garcia (IEVA). 

Alguns dels temes que es van abordar des de la taula van ser: el fet que malgrat la crisi 

l'activitat de les entitats no ha decaigut, que el voluntariat té un paper importantíssim i que un 

dels problemes principals per a les entitats aquests darrers anys han estat els problemes de 

liquiditat.

Les aportacions a la taula s'editaran en el número vuit de la col·lecció Espai Despuig que 

sortirà el novembre del 2014.

2012  2013
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4.1  El portal 
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Des de la constitució de l'Institut Ramon Muntaner, es va plantejar la creació d'un portal d'Internet, 

, amb l'objectiu de servir de plataforma per donar a conèixer l'activitat tant de l'IRMU 

com dels centres d'estudis, que hi tenen una fitxa pròpia a partir de la qual es poden consultar no només 

les dades de contacte d'aquests centres, sinó també totes les seves activitats, publicacions, etc.

El web va néixer junt amb el mateix Institut, per la qual cosa, en aquests deu anys, s'ha incrementat 

exponencialment tota la informació dels centres d'estudis allotjada en aquest portal, començant pel 

nombre de centres d'estudis amb fitxa pròpia, que han passat de 200 referències l'any 2008, en què es 

comencen a recopilar les dades, als 303 de l'any 2013, fet que suposa un augment del 51.5% en aquests 

cinc anys (vegeu gràfica 1) i de l'11% respecte les dades del 2012, en què 

trobem 281 centres d'estudis al portal.

Aquest increment quantitatiu no només es dóna en l'adhesió dels centres 

d'estudis al portal de l'IRMU, sinó també en la informació que apareix en 

cadascuna de les fitxes dels centres, com és el cas de les monografies 

editades pels centres, en què, tal i com mostra la gràfica 2, ens trobem que, 

mentre que l'any 2008 hi havia un total de 880 monografies, cinc anys 

després aquesta xifra ha augmentat un 52,73%, arribant a 1344 monografies. 

D'aquest 52,73%, un 18.2% correspon només a les monografies entrades 

entre 2012 i 2013, ja que l'any 2012 el nombre total de monografies arribava 

a les 1137.

Si seguim amb les quantificacions, veurem que el nombre de capçaleres 

de revistes de centres d'estudis també ha incrementat, de les 109 capçaleres 

de l'any 2008 a les 146 de 2013 (vegeu gràfica 3), fet que suposa un augment 

del 33.95%, més de deu punts percentuals dels quals corresponen a 

l'increment de capçaleres l'últim any, ja que entre 2012 i 2013 s'han entrat 

fins a 11 capçaleres de revistes més.

Per últim, també podem analitzar quantitativament les dades de les 

publicacions d'altra tipologia (CDs, DVDs, etc.) dels centres d'estudis, amb 

un augment de fins al 47% entre les dades del 2008 (340) i les de 2013 (500), 

tal i com es pot veure en la gràfica 4.

Com hem dit abans, la web de l'Institut Muntaner també compleix 10 

anys, per la qual cosa s'ha volgut aprofitar l'avinentesa del desè aniversari de 

l'IRMU per modificar aquest portal. D'aquesta manera, des de finals de 2012 

s'ha estat treballant en aquestes millores, que es van presentar durant l' acte 

de commemoració del desè aniversari de l'Institut Ramon Muntaner, el juliol 

de 2013.

www.irmu.org

Font: Elaboració pròpia

Gràfica 1:
Centres d'estudis adherits al portal de l'IRM
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Gràfica 2:
Monografies de centres d'estudis al portal de l'IRM

880

1344

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2013

Gràfica 3:
Capçaleres de revistes al portal de l'IRM

109

146

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 2013

Gràfica 4:
Altres publicacions al portal de l'IRM
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En aquesta nova web s'ha mantingut l'estructura de fitxes dels centres d'estudis amb la informació 

vinculada, però modernitzant-ne l'aspecte i adaptant-ne els continguts a la web 2.0, per tal que puguin 

ser compartits més fàcilment a les xarxes socials i millorar així l'impacte del portal de l'Institut. El canvi 

principal es pot veure ja en la pàgina d'inici del portal, en què ara es troben notícies de l'Institut Ramon 

Muntaner i també dels centres d'estudis, amb l'objectiu de millorar la difusió de l'activitat tant del 

mateix IRMU com dels centres. Una altra novetat que podem trobar a la nova web de l'IRMU és 

l'apartat del carnet Recercat, en què es llisten totes les promocions de què poden gaudir els membres 

dels centres d'estudis que disposen d'aquest carnet. A banda, també s'ha reordenat tota la informació de 

la web en les pestanyes “Institut Ramon Muntaner”, amb informació de la institució; “Projectes”, en 

què es llisten les diferents activitats de l'IRMU (Recercat, Espai Despuig, Plecs d'història local, etc.), i, 

per últim, “Centres d'estudis”, en què hi ha tota la informació dels centres vinculats a l'Institut Ramon 

Muntaner.

També cal destacar que la creació d'aquest web ha permès sistematitzar l'enviament setmanal per 

correu electrònic de les activitats de l'IRMU i dels centres, amb la creació d'un newsletter al qual 

tothom que ho vulgui s'hi pot subscriure directament des del web.

Per últim, és important incidir en què la creació d'aquesta nova web facilitarà la incorporació de nous 

apartats i canvis a mesura que es va ampliant l'activitat de l'Institut, flexibilitzant així la difusió digital 

d'aquesta activitat.

memòria anual 15.

4.2  Eines de difusió
Un dels objectius principals de l'Institut Ramon Muntaner és donar a conèixer les activitats dels 

centres d'estudis i, d'aquesta manera, posar-les en valor. D'aquesta manera, des de la seva creació, 

l'IRMU fa difusió de les activitats dels centres d'estudis locals i comarcals dels territoris de parla 

catalana a través del portal web i també des d'altres, com l'agenda setmanal dels centres d'estudis, que, 

tal i com es pot veure a la taula 1, recull i dóna a conèixer un gran nombre d'informació referent a 

l'activitat dels centres d'estudis (activitats, notícies, publicacions, convocatòries, etc.). Aquesta agenda 

es penja de moment a la plataforma ISUU, per tal d'optimitzar-ne la difusió i la visualització en xarxes 

socials com Facebook. 

Taula 1. Dades difoses en les agendes setmanals de l'any 2012

Font: elaboració pròpia.

2012  2013

44                                        1.850                                   205                                   96                                      75

Publicacions

48                                        81                                         79                                    214                                   193

Agendes Activitats dels centres
Activitats amb ajuts

de l'IRMU
Activitats coorganitzades

amb l'IRMU
Entitats participants

Notícies dels centres Notícies de l'IRMU Convocatòries Altres notícies
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En aquest quadre podeu veure quines  són les revistes que s'han incorporat a 

RACO des de l'any 2006, data en què es va crear aquest repositori,  així com l'any 

en què es va anar incorporant cadascuna, el total de números que s'hi han penjat, 

el total d'articles fins al desembre del 2013 i les consultes realitzades a cada revista durant aquest any. 

Des de l'Institut Ramon Muntaner hem incorporat 1.452 números i 17.376 articles, dades que 

només supera la Universitat de Barcelona.

El tema de la inclusió de les revistes a Raco ara ha canviat una mica: quan començàrem a penjar les 

revistes només una revisió ràpida de les publicacions feia que la pròpia tècnica donés el vistiplau i obrís 

la revista a la intranet, per poder començar a treballar-hi,  però aquest any es va crear un comitè 

editorial pel qual han de passar totes les revistes que es vulguin penjar al repositori i, evidentment, com 

que només es reuneixen uns quants cops  l'any, podem tenir aturada la revista un temps abans de poder-

la penjar.  

www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

4.3  Projecte RACO 

La informació de l'agenda setmanal de l'IRMU es complementa amb l'Infocentres, el butlletí 

mensual dels centres d'estudis coeditat amb la CCEPC que, igual que l'agenda, s'envia per correu 

electrònic cada mes a una llista de correu de més de set-centes adreces electròniques i que també es pot 

consultar al portal de l'IRMU.

Cal indicar que, amb les modificacions que s'estan realitzant al portal de l'Institut Ramon Muntaner 

de cara al desè aniversari, tant l'agenda com l'Infocentres passaran a tenir un format de newsletter, per 

tal d'optimitzar aquesta tasca de difusió.

Una altra de les eines de difusió en què cal parar esment és el Bloc d'Etnologia de Catalunya 

(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/), de la Direcció General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals, a través del qual es donen a conèixer les activitats dels centres 

d'estudis relacionades amb el patrimoni etnològic. Des de la seva creació, l'any 2011, l'Institut Ramon 

Muntaner és una de les entitats que més apunts aporta en aquest bloc, un total de 43 l'any 2012.

Per últim, si parlem de la difusió a través de les xarxes socials, cal fer esment del perfil de l'Institut 

Ramon Muntaner a Facebook, a través del qual té contacte amb més d'un miller de persones i entitats, 

convertint-se no només en una eina de difusió imprescindible, sinó també en una bona manera de 

conèixer l'activitat dels centres d'estudis.

Digitalització de publicacions / RACO 
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Aguaits 

Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 

Aplec de treballs 

Beceroles: lletres de llengua i literatura 

Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs 

Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta 

Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech 

CEP 

Del Penedès 

Dovella 

Eivissa 

Erol, L': revista cultural del Berguedà 

Espai Despuig 

Espai, L': revista de recerca i divulgació 

Estudis altafullencs 

Finestrelles 

Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell 

Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 

L'Aiguadolç 

La Rella 

Lo ViOlí 

Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell 

Materials del Baix Llobregat 

Mirmanda: revista de cultura 

Miscel·lània cerverina 

Miscel·lània del Centre d'Estudis Comarcals de la Ribera d'Ebre 

Miscel·lània d'estudis santjustencs 

Miscel·lània penedesenca 

Miscellanea aqualatensia 

Notes 

Ordit, L': l'anuari del CREM 

Quaderns d'estudi 

Quaderns de El Pregoner d'Urgell 

Quaderns de la Selva 

Quaderns de Vilaniu 

Raïls 

Reboll: butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 

Recerca 

Recull (Associació Cultural Alt Gaià) 

Recull (Associació Cultural Baixa Segarra) 

Recull de treballs 

Resclosa, La 

Ripacurtia 

Senienc, Lo. Memòria, natura i llengua 

Sessió d'Estudis Mataronins 

Singladures 

Sot de l'Aubó, El 

Terme 

Urtx: revista cultural de l'Urgell 

2008 

2011 

2006 

2006 

2011 

2011 

2010 

2006 

2008 

2006 

2008 

2010 

2008 

2010 

2011 

2011 

2009 

2008 

2008 

2008 

2008 

2011 

2010 

2012 

2009 

2012 

2006 

2007 

2009 

2006 
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2011 

2011 

2006 

2009 

2006 

2011 

2006 

2011 

2011 

2008 

2006 

2006 

2006 

2009 

2011 

2006 

2010 

27 

24 

30 

5 

         112

51 

10 

5 

27 

104 

47 

116 

7 

13 

37 

15 

56 

106 

33 

25 

15 

3 

18 

6 

22 

23 

18 

26 

14 

28 

4 

25 

26 

24 

62 

29 

30 

13 

3 

9 

14 

16 

6 

10 

29 

30

45 

27 

27 

231

555

421

88

1.115

466

93

53

380

867

796

1.563

45

180

278

273

726

923

470

334

160

57

493

72

296

337

128

447

193

493

67

240

121

414

571

270

317

154

39

114

124

142

82

127

491

247

383

503

517

18.184

29.461

36.173

5.048

30.805

17.067

5.078

1.961

11.188

55.702

23.794

62.376

1.617

5.049

9.974

10.831

27.451

30.523

22.646

11.263

4.583

2.890

15.627

3.110

10.261

8.524

5.701

20.895

12.046

30.773

2.549

6.680

4.730

19.106

24.198

9.720

14.792

8.095

740

4.909

5.927

6.864

3.676

4.128

29.789

2.334

13.817

16.668

20.780

Institut Ramon Muntaner
Any de

incorporació 730.103
totals

17.376
articles

1.452
númerosDADES  TOTALS FINS DESEMBRE  2013
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El mes de novembre es va aprovar la incorporació de les següents revistes: Plecs d'història local, 

Monografies del CEV i Estudis del Baix Empordà, però ja serà el 2014 quan les podrem fer públiques 

Ens va costar molt engegar el projecte, però a hores d'ara, són moltes les peticions de inclusió a 

RACO. Poc a poc anirem fent camí i intentant que totes les que vulguin ser-hi hi puguin ser. 

Per fer un balanç, destaquem aquestes dades:  

De les 399 revistes penjades al repositori per diferents institucions, 49 les trobem sota l'Institut 

Ramon Muntaner; és a dir, un 12.28% del total de  les revistes corresponen a centres d'estudis, a 

banda d'alguna altra que no està sota el paraigües de l'IRMU, perquè en el seu moment van fer un 

conveni unilateral entre el centre d'estudis i RACO i les gestiona el propi centre. 

Dels 11.474 números incorporats per la totalitat d'institucions, 1.452 corresponen a les nostres 

revistes, un 12.66% del total 

DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS DELS CENTRES D'ESTUDIS EN 

COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL D'ARXIUS, 

BIBLIOTEQUES, MUSEUS I  PATRIMONI DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

Gràcies a la col·laboració de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 

del Departament de Cultura, podem tenir digitalitzades sis revistes més de centres d'estudis  i 

associacions culturals. 

Les revistes que s'han  digitalitzat són: Annals del Patronat d'Estudis d'Olot i Comarca 

(Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca), Àgora Cultural (Societat Andorrana de 

Ciències), AU! (Centre d'Estudis dels Ports), Diada Andorrana (Societat Andorrana de 

Ciències), Lo Floc (Centre d'Estudis Riudomencs) i Malpàs (Associació Cultural Lo Llaüt). 

D'aquestes revistes, les que compleixin els requisits demanats per RACO (Revistes Catalanes 

amb Accés Obert) es penjaran a aquest repositori, mentre que les altres formaran part de Calaix 

(dipòsit digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i facilitar l'accés a materials digitals). 

4.4  Digitalització de publicacions dels centres 
       d'estudis

Gràcies a la col·laboració de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del 

Departament de Cultura, podem tenir digitalitzades sis revistes més de centres d'estudis  i associacions 

culturals. 

Les revistes que s'han  digitalitzat són: Annals del Patronat d'Estudis d'Olot i Comarca (Patronat 

d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca), Àgora Cultural (Societat Andorrana de Ciències), AU! (Centre 

d'Estudis dels Ports), Diada Andorrana (Societat Andorrana de Ciències), Lo Floc (Centre d'Estudis 

Riudomencs) i Malpàs (Associació Cultural Lo Llaüt). 

D'aquestes revistes, les que compleixin els requisits demanats per RACO (Revistes Catalanes amb 

Accés Obert) es penjaran a aquest repositori, mentre que les altres formaran part de Calaix (dipòsit 

digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i facilitar l'accés a materials digitals). 
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Dintre de la tasca de l'Institut Ramon Muntaner per ser centre de suport dels centres d'estudis, també 

s'està treballant en analitzar l'estat actual d'aquestes entitats: com els afecta la crisi, si hi ha la 

regeneració generacional que cal perquè es puguin mantenir, etcètera. Així doncs, l'única manera de 

realitzat aquesta diagnosi és estudiar estadísticament l'activitat d'aquests centres d'estudis. 

Els anys anteriors, 2011 i 2012, aquestes dades s'extreien de les agendes que realitzava l'Institut 

Ramon Muntaner per fer difusió de les activitats dels centres d'estudis. A partir d'aquest 2013, amb el 

canvi de metodologia de difusió d'aquestes activitats, que ha passat a dur-se a terme des d'un newsletter 

setmanal, s'ha sistematitzat d'una manera més exhaustiva la recollida d'aquestes dades, afegint-hi a 

posteriori les que no s'havien localitzat a temps per difondre-les. Per tant, podem dir que les dades que us 

oferirem a continuació formen una àmplia panoràmica de l'activitat dels centres d'estudis al voltant de la 

cultura i la recerca local als territoris de parla catalana.

4.6  Memòria d'activitats dels centres d'estudis 2013

El  projecte  de distribució i de venda de publicacions dels centres manté la mateixa dinàmica que 

aquests darrers anys. És un projecte lent i complex. No s'incorporen gaires novetats i el fons va quedant 

envellit.  Us recordem que comptem amb una distribuïdora, Nus de Llibres; un sistema de distribució a 

través de Roadbook i que les publicacions es poden adquirir en llibreries i també a través d'internet 

gràcies al grup de llibreries independents Bestiari.

També resulta complicat el sistema de liquidació de les vendes ja que s'ha de realitzar després de 

períodes llargs perquè hi ha una part de publicacions en dipòsit. Tot i a així el ritme de les vendes es 

manté. 

Per donar impuls al projecte cal que s'incorporin noves publicacions al fons de manera que es 

puguin fer promocions i que de nou siguin enviats pel distribuïdor a les llibreries. Recordeu que és una 

eina important per a posar a l'abast les publicacions que es fan i que disposem de plataformes 

interessants de venda.

Els centres d'estudis que vulguin incorporar publicacions es poden posar en contacte amb nosaltres 

al telèfon 977401757 o a merce@irmu.org.

4.5  Venda de publicacions
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Si analitzem, doncs, les dades referents a les activitats dels centres d'estudis, ens trobem que aquest 

any 2013 s' han realitzat un total de 2.400 activitats, a càrrec de 215 centres d'estudis, que s'han 

analitzat per àmbits territorials, per tipologia  i per trimestres, tal i com es pot veure als gràfics 

següents:

Gràfic 1: Activitats dels centres d'estudis per demarcacions territorials 2013

Gràfic 2: Activitats dels centres d'estudis per tipologia 2013

Gràfic 3: Activitats dels centres d'estudis per trimestres 2013

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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D'aquesta manera, veiem al gràfic 1 que, pel què fa a les demarcacions territorials, és a la de 

Barcelona, amb 748 activitats, on s'han realitzat més activitats, seguida de la de Tarragona, amb 616 

(dades ben lògiques si pensem en la demografia d'aquestes demarcacions en comparació amb la resta), 

mentre que els àmbits territorials amb menys activitat dels centres d'estudis són l'Alguer, amb només 

una activitat, i la Catalunya del Nord, amb set, dades que s'expliquen pel fet que són també les 

demarcacions amb menys presència de centres d'estudis. En referència a la tipologia d'activitats que es 

mostra al gràfic 2 que són les presentacions i inauguracions, amb un total de 556, les més nombroses, 

seguides a poca distància de les conferències i les de tipologia diversa, amb 540 i 529 activitats 

respectivament. Per últim, al gràfic 3 podem veure com s'organitzen aquestes activitats per trimestre, 

realitzant-se'n la major part al segon i quart trimestre, mentre que al tercer, a l'estiu, és lògicament el 

període en què se'n duen a terme menys.

Una altra de les activitats que realitzen els centres d'estudis són les exposicions: en total, durant 

aquest 2013 els centres han dut a terme un total de 196 exposicions, que, si analitzem per àmbits 

territorials tal i com es pot veure al gràfic 4, és en aquesta ocasió a la demarcació de Tarragona on s'han 

pogut visitar més exposicions dels centres d'estudis, un total de 63, per davant de la demarcació de 

Barcelona, amb un total de 57 exposicions. Aquestes dades es poden explicar pel fet que a la 

demarcació de Tarragona hi ha tres centres d'estudis, el Centre de Lectura de Reus, l'Institut d'Estudis 

Vallencs i el Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, que programen exposicions mensuals a 

les seves seus, mentre que, els centres de les altres demarcacions, les mostres dels centres d'estudis són 

més esporàdiques. 

Gràfic 4: Exposicions dels centres d'estudis 2013

També cal destacar l'activitat editorial dels centres d'estudis: durant aquest 2013 s'han editat un total 

de 180 publicacions: 116 números de publicacions periòdiques, corresponents a 64 capçaleres de 

revista, 121 miscel·lànies, 64 monografies i només un CD/DVD. Si analitzem aquestes dades per 

demarcacions territorials, veiem que les tendències ja mostrades en els anteriors gràfics es mantenen, 

Font: Elaboració pròpia

Sumari – punt 7.6 – econòmic en lloc de econòmic

Sumari – punt 9 – afegir (exercicis 2012-2013) després de Resultat econòmic

P. 16, paràgraf 3, línia 2 – treure una de les dues comes després de l’enllaç

P. 16-17 – L’últim paràgraf de la p. 16 i els dos de la p. 17 estan repetits: s’haurien 
d’eliminar

P. 21-22 – Com que sobra bastant d’espai al final de la p. 21 es podrien fer els gràfics una 
mica més grans

P. 32-33 – Cal treure la numeració de la llista de centres d’estudis

p. 37, paràgraf 2, línies 1 i 2 – La religió als Pirineus: territori, societat i cultura, hauria 
d’anar en negreta

p. 41, títol – S’ha de canviar pel següent text: IX Congrés de la CCEPC. Després de les 
Noves Plantes, canvis i continuïtats a les terres de parla catalana

p. 65, paràgraf 2, línia 1 – Després de El 14 de setembre s’ha d’afegir de 2013

p. 76 – Cal afegir, com a peu, el següent text: Dades de juliol de 2013
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www.irmu.cat
El portal actiu dels centres d'estudis

sent les demarcacions de Barcelona i Tarragona les que tenen més activitat editorial, amb 65 i 26 

publicacions cadascuna, sent l'Alguer l'única demarcació sense cap publicació de centre d'estudis 

editada aquest 2013.

Gràfic 5: Publicacions dels centres d'estudis per demarcacions 2013

Per acabar, també volem donar visibilitat als premis, beques i concursos convocats pels centres 

d'estudis durant aquest 2013, resultant un total de 32 convocatòries per part de 25 centres d'estudis que 

han suposat una dotació total de 86.775 €, destacant que d'aquestes 32 convocatòries, n'hi ha 8 que 

corresponen a premis a treballs de recerca de batxillerat. 

Font: Elaboració pròpia



5.
Projectes coorganitzats
o amb el suport de l'IRMU

5.1. Projectes

Plecs d'Història Local

El món agrari a les terres de parla catalana

En aquest període s'han editat 2 números corresponents al 2012 i 4 

corresponents al 2013. S'ha continuat en la línia d'editar números amb un tema 

monogràfic en què es tracta la història local des de diferents perspectives i 

territoris. S'han tingut presents algunes efemèrides i es va decidir dedicar el número 

150 a fer un balanç de la trajectòria d'aquesta publicació.

A continuació relacionem els títols dels diferents números:

146 (juliol/agost 2012): El món de les catedrals avui. Una perspectiva 

interdisciplinària

147 (novembre de 2012): La premsa local històrica

148 (febrer de 2013): Colonitzacions de terres als segles XIX i XX

149 (abril de 2013): Patrimoni: conèixer-lo, protegir-lo i difondre'l

150 (juliol/agost de 2013): La història local i Plecs: 150 números

151 (novembre de 2013): Les fargues

També va tenir lloc una reunió del consell de redacció amb l'objectiu d'establir les temàtiques dels 

números del 2014.

L'exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” és un projecte de la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, la Fundació del Món Rural i 

l'Institut Ramon Muntaner que ha comptat amb la col·laboració del Museu de la Vida 

Rural i la Fundació Privada Mútua Catalana; amb el patrocini de l'Obra Social d'Unnim, 

el Departament d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 

Catalunya i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, i amb el 

suport del Consell Insular de Menorca, les diputacions de Barcelona, Lleida, Girona, i 

Tarragona, la Fundació Josep Irla, la Fundació Nous Horitzons, la Fundació Roca i 

Galès, el Memorial Democràtic de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans.

2012  2013 23.memòria anual



Estada de l'exposició a El Pont de Suert.
Fons CCEPC
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Aquest projecte es pot consultar a la web que té dins del portal de 

l'Institut http://www.irmu.org/projects/monagrari.

El 25 de juny de 2012, es va implementar una nova versió del banc 

d'imatges que renovava l'accès i ques pot consultar a   

http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/monagrari

Entre mitjans de 2012 i al llarg de 2013, les dues còpies de 

l'exposició han continuat viatjant per diferents localitats, tot 

realitzant un seguit de presentacions i debats en el territori: 

- Al Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala (el Baix Empordà), acollida pel Centre d'Estudis 

Escalencs, del 30 de juny al 5 d'agost. L'acte d'inauguració, el dia 30 de juny, va comptar amb la 

presència d'Estanislau Puig, alcalde de l'Escala; Josep Santesmases, comissari de l'exposició i 

president de la CCEPC, Pep Riera, excoordinador d'Unió de Pagesos, i Miquel-Dídac Piñero Costa, 

president del Centre d'Estudis Escalencs. 

- A la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós (l'Anoia), acollida pel Centre 

d'Estudis Comarcals d'Igualada, del 7 d'agost al 2 de setembre. L'acte inaugural es va  realitzar el dia 10 

d'agost, després del pregó inicial de Festa Major 

- A la sala del Sindicat Agrícola de Cabra del Camp (l'Alt Camp), acollida per la Cooperativa 

Agrícola de Cabra del Camp, del 16 de juliol al 12 d'agost. 

- A la Casa de la Cultura de la Sénia (el Montsià), acollida pel centre d'Estudis Seniencs, del 14 

d'agost al 2 de setembre. 

- Al Casal La Violeta d'Altafulla (el Tarragonès), acollida pel Centre d'Estudis d'Altafulla, del 7 al 23 

de setembre, durant “La Petita”, Festa Votiva del Quadre de Sant Antoni i la Diada Nacional de 

Catalunya. 

- Al Centre Cívic l'Escorxador de Gelida (l'Alt Penedès), acollida per l'Associació d'Amics del 

Castell de Gelida, del 8 al 30 de setembre. El dissabte dia 8, coincidint amb la inauguració de 

l'exposició, a la plaça de l'Escorxador de Gelida es va realitzar una mostra de menjars de producció 

casolana i de proximitat i un intercanvi d'experiències d'iniciatives gelidenques.

- Al Museu de l'Enrajolada de Martorell (el Baix Llobregat), acollida pel Centre d'Estudis 

Martorellencs, del 2 d'octubre al 19 de novembre. L'acte inaugural es va realitzar el divendre 5 

d'octubre, dins dels actes de Festa del Roser de Martorell. El dia 15 de novembre es va fer una xerrada 

sobre el món agrari a Martorell, a càrrec de l'historiador Ferran Balanza. 

- A la sala gran de la Canonja de la Seu Vella de Lleida (el Segrià), acollida pel Grup d'Estudis 

Hortariu de l'Ateneu Popular de Ponent, del 24 de setembre al 7 d'octubre. L'exposició va comptar amb 

un acte inaugural el 25 de setembre, amb representants de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 

Parla Catalana, l'Ajuntament de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Consorci del Turó de la Seu 
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Vella, en què es va presentar el Grup d'Estudis Hortariu de l'Ateneu 

Popular de Ponent i un audiovisual sobre la sèquia de Fontanet. A 

més a més, també es van realitzar un seguit d'activitats al voltant de 

l'exposició: el 3 d'octubre, la Jornada Passat, Present i Futur de 

l'Horta de Lleida, amb la participació d'Enric Vicedo, Ignasi Aldomà, 

la Comissió de l'Horta de Lleida i iniciatives de la Regidoria de Medi 

Ambient i Horta de la Paeria de Lleida, de Cal Broiu i de Fruites 

Blanch; el dia 4, la jornada Nous Projectes Vinculats a l'Horta de 

Lleida, en què es van explicar els projectes del grup PahisCat de la 

Universitat de Lleida, de Slow Food Lleida i de la Fundació del Món 

Rural; el divendres 5, una visita guiada a l'Horta de Lleida i un sopar degustació a la Sala Noble del 

Castell del Rei de la Seu Vella, i el dissabte, un recorregut per la partida Copa d'Or.

 - A la Casa de la Cultura d'Ulldecona (el Montsià), acollida pel Centre d'Estudis d'Ulldecona, del 8 

d'octubre al 4 de novembre.

- A l'Ecomuseu dels Ports d'Horta de Sant Joan (la Terra Alta), acollida pel Centre de Documentació 

de l'Ecomuseu dels Ports, del 5 de novembre al 2 de desembre.  

- Al Castell de Calonge (el Baix Empordà), acollida per l'Ateneu Popular de Calonge, del 20 de 

novembre al 9 de desembre. Aprofitant l'exposició, a la Sala Fontova de Calonge es va fer la xerrada 

“El món agrari a l'Empordà”, amb la participació de David Gràcia (Fundació Remença XXI); Dolors 

Mañas (regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calonge), Joan Molla (Ateneu Popular de Calonge), 

Jordi Salip (GOB Menorca, Institució Alt Empordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura IAEDEN, 

Salvem l'Empordà) i Josep Santesmases (CCEPC i IRMU).

 - Al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya -Vinseum, a Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès), 

acollida per l'Institut d'Estudis Penedès, del 5 de desembre de 2012 al 15 de gener de 2013. L'acte 

inaugural del 5 de desembre va comptar amb els parlaments de Josep Santesmases, comissari de 

l'exposició i president de la CCEPC; de Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i 

de Josep Solé, president de Vinseum. Durant els dies de l'exposició es van realitzar dues activitats més: 

el 15 de desembre, l'historiador Antoni Gavaldà va realitzar la conferència "El Penedès, el Camp i la 

Conca, pagesos al segle XX. Associacionisme, sindicalisme i cooperativisme en interrelació”, i el 12 

de gener, l'escriptor i periodista penedesenc Jordi Llavina i l'escriptor Joan Rendé van parlar sobre la 

visió que es dóna a l'exposició dels canvis del camp català als darrers decennis. 

- A la Sala d'Exposicions Municipal de la Garriga (el Vallès Oriental), acollida per l'Ajuntament de 

La Garriga, del 10 al 30 de desembre. Aquesta exposició estava emmarcada dins del projecte “La 

Garriga Rural”, del mateix Ajuntament, durant el qual es va fer una campanya d'entrevistes i de 

recollida d'imatges sobre el món rural a la Garriga. 

- Al Centre Cívic Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat (el Baix Llobregat), del gener fins al 4 de 

febrer de 2013, acollida pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.



- A la Casa Gòtica d'Argentona (el Maresme), acollida pel Centre d'Estudis Argentonins Jaume 

Clavell, fins al 25 de febrer. En el marc de la inauguració de l'exposició, el dia 11 de gener el Centre 

d'Estudis Argentonins i el Grup d'Història del Casal de Mataró, amb la col·laboració dels ajuntaments 

d'Argentona i Mataró i La Nova Aliança Mataronina, van organitzar a la Casa Gòtica d'Argentona la 

presentació de les actes de les V Jornades d'Història i Arqueologia Medieval del Maresme, celebrades a 

Argentona al 2011, i del número monogràfic del butlletí Felibrejada del Grup d'Història del Casal, 

acabant l'acte amb la conferència “L'agricultura a Catalunya, avui i demà”, a càrrec de Pep Riera (pagès 

i excoordinador General d'Unió de Pagesos). 

- Al Museu i Poblat Ibèric Ca n'Oliver de Cerdanyola del Vallès (el Vallès Occidental), acollida pel 

Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (CRAC), del 25 de febrer a l'1 d'abril. Durant 

l'estada a Cerdanyola es van realizar un seguit d'activitats paral·leles a l'exposició, amb visites guiades 

a la Masia de Can Coll (7 de març) i a l'explotació agrícola Pujol (16 de març), un taller de pa i altres 

aliments al Poblat Ibèric Ca n'Oliver (17 de març), visites guiades a l'exposició (els dijous i dissabtes), i 

a Can Coll, CEA del Parc Natural de Collserola (els diumenges).

 - A la Sala d'Exposicions de Santa Eulàlia des Riu (Eivissa), acollida per l'Institut d'Estudis 

Eivissencs, del 7  al 24 de març.

- A la Sala Lluís d'Icart de Torredembarra (el Tarragonès), acollida pel Centre d'Estudis Sinibald de 

Mas, del 5 al 27 d'abril. L'exposició va comptar amb un acte inaugural el dia 5 d'abril i dues taules 

rodones: la primera, “La pagesia de Torredembarra i el Gaià”, el 20 d'abril, amb Jaume Boada Aguadé, 

cap de Serveis de Coordinació d'Oficines Comarcals dels Serveis Territorials del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona; Jordi Rovira Fortuny, de 

“Cal Sis Dits”; Anton Salvat Coch, “Ratxet”; Josep Santesmases, comissari de l'exposició i president 

de la CCEPC, i Josep Turdiu, de "Cal Cercols", amb la presentació i conducció de Jordi Suñé Morales, 

de “Cal  Xel”; i la segona, “Agricultura i cultura: present i futur”, el dia 26 d'abril, amb Josep Joan 

Pellejà Vernet, enginyer especialitzat en agricultura i medi ambient; Elisenda Forés, tècnica de Medi 

Ambient de l'Ajuntament de Torredembarra, i Josep Santesmases, comissari de l'exposició i president 

de la CCEPC.

- Al Local Social de Campllong (la Selva), acollida pel Centre d'Estudis Selvatans, del 2 al 14 d'abril. 

El dissabte 6 d'abril, dins dels actes de la 31a. Fira Comarcal de Primavera de Campllong, va haver-hi la 

presentació de l'exposició, amb la intervenció de Meritxell Serret, de la Fundació del Món Rural, que 

va realitzar la conferència “El món agrari català: la seva valoració i el disseny d'estratègies de futur”, i 

una visita guiada a la mostra a càrrec de Josep Santesmases, comissari de l'exposició i president de la 

CCEPC. 

- A l'Espai 1 de la Granja Espai Cultural de Santa Perpètua de la Mogoda (el Vallès Occidental), 

acollida pel Cercle de Recerques Mogoda (CREM) i l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda, del 

18 d'abril al 2 de juny. 

-A la Sala Sud del Castell de Sant Martí Sarroca (l'Alt Penedès), acollida per butlletí El Martinet, 
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l'Institut d'Estudis Penedesencs i l'Ajuntament de Sant Martí de Sarroca, del 4 al 28 de maig. El dia de la 

inauguració va tenir lloc una xerrada sobre camins ramaders a càrrec de Joan Rovira Merino, de 

l'Associació dels Camins Ramaders. 

- A L'Harmonia. Espai d'Art del Museu de l'Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès), acollida pel 

Centre d'Estudis de l'Hospitalet, del 4 de juny al 27 de juliol.

- A l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu a Esterri d'Àneu (el Pallars Sobirà), acollida per aquesta mateixa 

institució, de l'1 al al 30 de juny.

- A l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries (l'Alt Empordà), acollida pel mateix Ecomuseu i 

l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, de l'1 d'agost a l'1 de setembre. L'acte inaugural, el dia 1, es va fer 

dins de les activitats de la Festa d'Estiu de Castelló d'Empúries. A més, el dia 9 d'agost, amb la 

col·laboració de les entitats organitzadores i de l'Institut d'Estudis Empordanesos, també es va dur a 

terme la xerrada “El  món agrari empordanès cinquanta anys després de la tesi d'Albert Compte”, a 

càrrec de l'historiador Pere Gifre. 

- Al Castell de Pallejà (el Baix Llobregat), acollida pels Amics del Museu de Pallejà, del 9 al 26 de 

juliol.

- A la Biblioteca Ca Creus de Valls (l'Alt Camp), del 5 al 31 d'agost, acollida per la Societat Agrícola 

i Secció de Crèdit de Valls S.C.L.L., coincidint amb el seu 125è. aniversari i amb la setmana de la 

Firagost.

- Al Museu Etnogràfic de Ripoll (el Ripollès), del 2 al 30 de setembre, acollida pel Centre d'Estudis 

Comarcals del Ripollès. 

- Al Museu del Monestir de Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental), del 4 al 29 de setembre, 

acollida pel Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat.

- A la Sala Marsà de la Casa de Cultura de Tàrrega (l'Urgell), acollida per l'Observatori 

Sociodemogràfic de les Terres de Lleida i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega, del 27 de 

setembre fins al 13 d'octubre, anunciada dins de les activitats de la 14a. Fira del Medi Ambient. 

- Al Centre Cívic La Marineta de Mollet del Vallès (el Vallès Oriental), del 3 al 31 d'octubre, acollida 

pel Centre d'Estudis Molletans. L'acte inaugural es tancar amb una conferència de Jordi Planas i 

Maresma, professor del Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de 

Barcelona. Com a activitats paral·leles a l'exposició es va organitzar, el dia 10 d'octubre, la confèrencia 

"Els usos populars de les plantes de Gallecs", a càrrec de Ma. Àngels Bonet, doctora en farmàcia, i el 

diumenge 20 d'octubre, una passejada guiada per Gallecs de la mà de Gemma Safont, gerent del 

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs, en què s'explicà l'aposta innovadora 

d'agricultura ecològica de Gallecs. 

- Al vestíbul del Casal de Vila-rodona (l'Alt Camp), del 19 d'octubre al 17 de novembre, acollida pel 

Centre d'Estudis del Gaià. 

- A l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany a Banyoles, del 8 al 29 de novembre, acollida pel Centre 
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d'Estudis Comarcals de Banyoles. L'exposició es va complementar amb eines de camp de Josep 

Congost i eines antigues del Museu Rural de Vilademuls i de l'Ajuntament de Fontcoberta. 

Paral·lelament a l'exposició es van planificar diverses conferències i taules rodones: el dia 8 de 

novembre, la conferència “El sindicalisme agrari reivindicatiu de Banyoles durant la Segona 

República”, a càrrec de Pere Bosch, amb visita guiada a l'exposició a càrrec de Josep Santesmases, 

comissari de l'exposició i president de la CCEPC; el 16 de novembre, al recinte de Fira de Sant Martirià, 

la taula rodona “De l'empresa familiar agrària a l'agricultura i ramaderia de futur”, amb la participació 

de Vicenç Estanyol (director dels Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura), Xavier 

Frigola (diputat al Parlament de Catalunya), Josep Maria Lleal (gerent de SAT Sant Mer), Carme 

Rosset (empresària agrària) i Xavier Teixidor (empresari agrari, expresident de la Cooperativa 

Agrícola de Banyoles), i la moderació de Joan Estarriola (exvicepresident de la Cooperativa Agrícola 

de Banyoles i de Prullet i actual alcalde de Fontcoberta); el 29 de novembre, conferència “Els masos del 

Terme de Banyoles i la seva evolució història”, a càrrec de Josep Grabuleda, historiador i arxiver. 

- A la sala petita de la Casa Canal - Espai Cultural Canals d'Urgell de Mollerussa (el Pla d'Urgell), del 

2 al 17 de desembre, hostatjada per l'Institut d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell i el Consell Comarcal 

del Pla d'Urgell. 
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Comissions cíviques de patrimoni

Les Comissions Cíviques de patrimoni del Baix Llobregat i les 

Terres de l'Ebre continuen amb la seva activitat. Entre juliol de 2012 i 

desembre de 2013 han estudiat diferents casos, alguns dels quals ja 

tancats i amb informes i dictàmens emesos, i d'altres encara en 

procés:

CCPBL

El delta després d'Eurovegas

Torre Bassols de Martorell

Balneari de la Puda

La Casa Gran del Bori de Sant Boi de Llobregat

Remodelació de l'estació de Renfe de Cornellà i el seu entorn

Casa/carrer d'Anselm Clavé de Sant Just Desvern

CCPTE

Dictamen sobre les rajoles identificatives de les riuades de l'Ebre

Document d'anàlisi i diagnosi de les figures de protecció patrimonial

Decàleg d'intervenció en masos, masies i masades

Dictamen de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre sobre l'enderroc de les 

Ventes de les Camposines al municipi de la Fatarella (la Terra Alta): estudi del cas i propostes 

d'actuació patrimonials

Dictamen sobre el macroabocador proposat a la vora del riu Canaletes al Pinell de Brai

Elaboració d'un informe-document en relació al càlcul de l'indicador de sostenibilitat ISTEBRE

Dictamen sobre els ponts del riu Sénia

Us recordem que les Comissions són observatoris del patrimoni en els seus respectius  territoris i 

que esperen que entitats, associacions, particulars o administracions els facin arribar casos d'estudi 

entorn al patrimoni en el sentit més ampli del terme.

L'Institut Ramon Muntaner realitza el seguiment de les dues Comissions, les quals es revisen 

internament de manera periòdica, ajustant-ne el funcionament. Entre les dues existeix comunicació 

regular i s'han obert propostes de treball conjunt. Una de les primeres propostes que s'ha posat en marxa 

Fons IRMU
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ha estat la creació d'un Grup de Patrimoni, format per membres de les dues comissions, però també amb 

representants de centres d'estudis d'altres territoris que han estat interessats en participar-hi. Es tracta 

d'un grup de reflexió que té com a objectiu fer propostes viables que puguin ser elevades a posteriori als 

òrgans administratius competents en la matèria o que es puguin compartir amb la resta dels centres 

d'estudis.

Si hi ha algun territori amb interès per engegar aquesta iniciativa, des de les dues Comissions i 

l'Institut Ramon Muntaner ens oferim per a venir a explicar-vos el projecte i a acompanyar-vos en el 

procés de creació per a què s'ajusti tant com sigui possible a les necessitats i idiosincràsies del vostre 

territori.

El calendari dels centres d'estudis 2013 es va tancar amb 252 activitats organitzades per 58 centres, 

xifres que indiquen que continua augmentant la participació de les entitats envers aquest projecte. Des 

de l'Institut Ramon Muntaner agraïm als centres aquest compromís, perquè coneixem la dificultat  

d'haver de tenir les dates tancades amb molta antelació i sabem que no sempre és possible, ja que moltes 

vegades la dinàmica d'activitat no depèn només dels propis centres.

 

En aquesta ocasió, les imatges que hem utilitzat de fons en les pàgines de 

cada mes han estat fotografies vinculades al patrimoni català, en 

reconeixement al fet que l'any 2012, per primera vegada els centres d'estudis 

van participar de manera coordinada en les Jornades Europees del Patrimoni  a 

Catalunya. 

A l'octubre del 2013 comencem a demanar les activitats pel calendari del 

2014. Aquesta vegada, i tenint en compte que celebrarem la desena edició del 

Recercat , n'hem volgut fer memòria; així, els nou primers mesos s'il·lustraran 

amb la imatge del pòster de cada edició realitzada fins a l'actualitat, mentre que 

al desè mes trobarem una fotografia de grup del Recercat que va tenir lloc a 

Escaldes- Engordany i, al novembre, una imatge de Barcelona, com a 

recordatori que el proper Recercat tindrà lloc a la ciutat comtal. Per acabar, a 

l'última pàgina, podreu veure el ventall dels punts de llibre realitzats en les nou 

Calendari 2013 i 2014
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Carnet Recercat

D'ençà que a principis de 2013 es va posar en funcionament el carnet dels socis 

dels centres d'estudis Recercat,  impulsat per l'Institut Ramon Muntaner i  la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, gairebé 4.500 socis de 

centres d'estudis gaudeixen dels avantatges que ofereix. Quasi una quarentena 

d'empreses i entitats col·laboren amb el carnet oferint descomptes i promocions 

en la compra d'entrades (a museus, teatres i  altres espectacles), publicacions (a editorials, llibreries i 

llibreries de museus), i productes d'informàtica, en serveis reprogràfics, dentals i d'oci, en allotjaments 

i productes alimentaris, etc. 

La llista dels col·laboradors del carnet està integrada per: 

La llista dels avantatges apareix,  actualitzada cada mes,  al portal de l'Institut Ramon Muntaner 

dins d'un espai específic en el qual, de forma rápida, es poden cercar les diferents promocions i es pot 

descarregat el llibret de la guia i els descomptes, que cada vegada són més abundants i de naturalesa 

diversa. 

- Editorial Afers

- L'Avenç

- Museu Marítim de Barcelona

- Editorial Barcino

- Museu de la Vida Rural

- Museu de les Terres de l'Ebre

- Museu Comarcal de Tàrrega

- Psicogràfics, comunicació visual

- Fundació Privada Palau

- Vilars Rurals SEHRS

- Ciutadella Ibèrica de Calafell

- La Línia Verda Produccions en Verd

- llibrexpres-cat. Impremta online

- Projecte Arç

- Club TR3SC

--Ecomuseu de les Valls d'Àneu

- Artyplan

- Palau de la Música – Orfeó Català

- Hotels Husa

- Fassina Balanyà

- Instituts Odontològics

- Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

- Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i 

Museu Darder

- Camil·la Pérez Salvà. Taller de Ceràmica

- Comú de Particulars

- Museu de Badalona

- Museu Comarcal de Cervera

- Litterarum. Fira d'espectacles literaris

- Centre d'Interpretació del Romanticisme 

Manuel de Cabanyes

- Espai A – Xarxa d'Arts Escèniques Amateurs 

de Catalunya

- Informàtica CRC 

- Llibreria La Cultural

- Teatre Municipal Cal Bolet de Vilafranca del 

Penedès

- Caldea - INÚU

- Catalunya en Miniatura

- Fundació Punt Cat

- Institut d'Estudis Vallencs

- Tradillibreria
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Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya

El segon trimestre del 2012, l'IRMU va rebre l'encàrrec per part de la Direcció General de Cultura 

Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

de coordinar la confecció de l'Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya. 

Per al treball de camp i bolcat de la informació a les fitxes, l'Institut ha comptat amb la col·laboració 

de molts centres d'estudis i associacions culturals (vegeu taula), que a la vegada han comptat amb el 

suport d'ajuntaments, ens comarcals, rectors, entitats culturals, esportives, recreatives, comissions de 

festes, etc. per tal que el recull de dades fos el més exhaustiu possible, donat que es tractava de fer una 

radiografia de totes les festes, grans o petites, existents en l'actualitat a Catalunya. Aquest treball en 

xarxa ha permès dur a terme l'elaboració de quaranta-un inventaris parcials (per comarques) que, 

unificats en un inventari per a tot Catalunya, ha donat com a resultat el recull i documentació d'un total 

de 10.478 festes.

Durant tot el 2013, un equip de l'IRMU  ha assessorat als centres d'estudis i associacions culturals 

encarregades de confeccionar els inventaris comarcals; ha creat i revisat els documents metodològics 

necessaris per al bon desenvolupament del projecte, i, en les diverses etapes de lliurament de bases de 

dades comarcals, ha revisat les fitxes i confeccionat els informes de valoració per als respectius tècnics. 

Els resultats es lliuraran a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals a 

principis de gener del 2014.

Treball de camp i complimentació dels inventaris parcials

Alt Camp: Institut d'Estudis Vallencs
Alt Empordà: Institut d'Estudis Empordanesos
Alt Penedès: Institut d'Estudis Penedesencs
Alta Ribagorça: Institut Ramon Muntaner
Alt Urgell: Institut d'Estudis de l'Alt Urgell i Observatori Sòciodemogràfic de les Terres de Lleida
Anoia: Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada 
Bages: Centre d'Estudis del Bages
Baix Camp: Carrutxa. Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria 
Baix Ebre: Centre d'Estudis Seniencs 
Baix Empordà: Institut d'Estudis Empordanesos
Baix Llobregat: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Baix Penedès: Institut d'Estudis Penedesencs
Barcelonès
Badalona: Centre d'Estudis Seniencs
Barcelona: Institut Ramon Muntaner
L'Hospitalet de Llobregat: Centre d'Estudis de L'Hospitalet
L'Hospitalet de Llobregat: Centre d'Estudis de L'Hospitalet
Sant Adrià del Besós: Centre d'Estudis Seniencs
Santa Coloma: Centre d'Estudis Seniencs
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Sumari – punt 7.6 – econòmic en lloc de econòmic

Sumari – punt 9 – afegir (exercicis 2012-2013) després de Resultat econòmic

P. 16, paràgraf 3, línia 2 – treure una de les dues comes després de l’enllaç

P. 16-17 – L’últim paràgraf de la p. 16 i els dos de la p. 17 estan repetits: s’haurien 
d’eliminar

P. 21-22 – Com que sobra bastant d’espai al final de la p. 21 es podrien fer els gràfics una 
mica més grans

P. 32-33 – Cal treure la numeració de la llista de centres d’estudis

p. 37, paràgraf 2, línies 1 i 2 – La religió als Pirineus: territori, societat i cultura, hauria 
d’anar en negreta

p. 41, títol – S’ha de canviar pel següent text: IX Congrés de la CCEPC. Després de les 
Noves Plantes, canvis i continuïtats a les terres de parla catalana

p. 65, paràgraf 2, línia 1 – Després de El 14 de setembre s’ha d’afegir de 2013

p. 76 – Cal afegir, com a peu, el següent text: Dades de juliol de 2013



Berguedà: Cia de Jocs l'Anònima, Associació
Cerdanya: Grup de Recerca de la Cerdanya
Conca de Barberà: Centre d'Estudis de la Conca de Barberà
Garraf: Institut d'Estudis Penedesencs
Garrigues: Centre d'Estudis de les Garrigues
Garrotxa: Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca
Gironès: Associació d'Història Rural
Maresme: Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell
Montsià: Centre d'Estudis Seniencs 
Noguera: Fundació Arnau Mir de Tost
Osona: Grup de Recerques Folklòriques d'Osona
Pallars Jussà: Institut Ramon Muntaner
Pallars Sobirà: Amics de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu
Pla d'Estany: Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles
1Pla d'Urgell: Centre de Recerques del Pla d'Urgell, Mascançà
Priorat:  Carrutxa. Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria
Ribera d'Ebre: Associació Cultural Lo Llaüt 
Ripollès: Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès
Segarra: Institut Municipal de Cultura de Cervera
Segrià: Centre d'Estudis Comarcals del Segrià i Associació de Cultura Popular i Tradicional  
Aurembiax
Selva: Centre d'Estudis Selvatans
Solsonès: Centre d'Estudis Lacetans
Tarragonès: Cercle d'Estudis Històrics Guillem Oliver del Camp de Tarragona
Terra Alta: Associació Cultural Lo Llaüt
Urgell: Grup de Recerques de les Terres Ponent
Vall d'Aran: Institut d'Estudis Aranesi

Jornades Europees de Patrimoni

Des de l'any passat, l'Institut Ramon Muntaner col·labora amb les Jornades 

Europees de Patrimoni oferint als centres d'estudis una eina per recollir les activitats 

que aquests organitzen per a l'esdeveniment. D'aquesta manera, els centres d'estudis 

també són presents en les Jornades Europees de Patrimoni, i durant l'edició de 2013 

aquests van organitzar una cinquantena d'activitats en els seus municipis.

Les Jornades Europees de Patrimoni 2013 van tenir lloc els dies 27, 28 i 29 de  setembre i  van 

comptar amb un total de 380 activitats organitzades per entitats de diferent naturalesa, de les 

quals una cinquantena estigueren organitzades per centres d'estudis. Exposicions, conferències, 

jornades de portes obertes, visites guiades, tallers, rutes a peu i en bicicleta, concursos de fotografia, 

etc. van ser les activitats que els centres d'estudis van realitzar durant aquells dies, constituint així 

diferents formes d'apropar-nos a la riquesa patrimonial del nostre país i descobrir llocs històrics, 

arquitectura monumental, jardins, arqueologia, patrimoni industrial o museus, entre moltes altres 

possibilitats. 
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En general, el seguiment de les diferents activitats va ser molt alt, i va quedar palès el ressò cada 

vegada més ampli d'aquestes activitats, que es concentren a nivell europeu durant la darrera setmana 

del mes de setembre. 

L'Institut Ramon Muntaner ha coordinat un programa d'activitats organitzades pels 

centres d'estudis dels districtes de la ciutat de Barcelona amb motiu del Tricentenari dels fets 

de 1714, des de l'octubre de 2013 fins el setembre de 2014.

El Centre d'Estudis Ignasi Iglésias de Sant Andreu de Palomar, el Centre d'Estudis de 

Montjuïc, el Centre de Recerca Històrica del Poble-sec (CERHISEC), l'Esbart Català de 

Dansaires, el Taller d'Història de Gràcia, el Taller d'Història del Clot – Camp de l'Arpa i Tot 

Història Associació Cultural han organitzat itineraris, conferències i cicles de conferències, 

presentacions de llibres, tertúlies literàries, una exposició i un curs que tindran lloc fins al 

mes de setembre de 2014.

L'objectiu d'aquest programa d'activitats és donar a conèixer els fets de 1714, els seus 

orígens i conseqüències, però també la seva repercussió i incidència en els diferents barris de 

la ciutat.

 Per tal de donar a conèixer el programa conjunt de la trentena llarga  d'activitats del 

programa es va organitzar un acte de presentació el 25 d'octubre en què van intervenir el director 

general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i president de l'IRMU, Lluís Puig; el comissari dels actes del Tricentenari de 

l'Ajuntament de Barcelona, Toni Soler, i el president del Taller d'Història de Gràcia, Eloi Babiano. 

Aquest programa ha comptat amb el suport de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

Activitats organitzades pels Centres d'Estudis dels districtes de Barcelona amb 

motiu del Tricentenari dels fets de 1714
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5.2. Activitats

III Jornada Institut Ramon Muntaner: cultura i recerca en el territori.
Apertura de la celebració dels 10 anys de l'Institut Ramon Muntaner

L'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres 

d'Estudis de Parla Catalana, té com a un dels seus objectius 

principals el suport a la recerca i a la difusió de l'activitat dels centres 

d'estudis i instituts d'estudis locals i comarcals mitjançant actuacions 

diverses:

Obrir línies d'ajut que responen a les necessitats dels centres i 

instituts d'estudis locals i comarcals

Organitzar projectes d'interès comú per als centres d'estudis

Promoure polítiques de col·laboració amb les administracions i d'altres centres de 

cultura i recerca

Fer visible la gran tasca de dinamització cultural que efectuen els centres per tal de 

crear sinergies entre ells i amb la resta de la societat civil

I és en aquesta jornada on es pretén establir un espai per a la difusió dels projectes que han 

rebut suport de l'Institut a través de les convocatòries d'ajuts existents, així com crear una 

oportunitat per a l'intercanvi d'opinions i experiències i un espai de debat que permeti fer una 

diagnosi del funcionament i dels interessos del conjunt dels centres. 

Pensem que aquest dia 6 de juliol de 2013, a Móra la Nova,  ho vam aconseguir per tercera 

vegada, ja que celebràvem la III edició, que seguint el calendari  havia de fer-se al 2012, per ser 

una activitat bianual, però que vam aplaçar per fer-la coincidir amb la 

celebració del desè aniversari de l'IRMU. 

La novetat principal d'aquesta jornada va ser el fet d'apropar 

l'IRMU al poble de Móra la Nova a través de les activitats i 

l'esmorzar popular que es van fer al pavelló firal i que estaven obertes 

a tothom. 

Des d'aquí aprofitem per agrair a la població la seva participació, 

també a l'Ajuntament de Móra la Nova pel seu recolzament a través 









Diada de Jocs i Esports Tradicionals
a Móra la Nova. Fons IRMU

Inauguració de la jornada.
Fons IRMU

Activitats obertes a la població
celebrades al pavelló. Fons IRMU
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Fundador i antics presidents.
Fons IRMU

de la seva regidoria de Cultura i de la brigada municipal i a 

l'Ajuntament d'Ascó que, a través dels contactes amb la regidoria 

de cultura, ens va facilitar el viatge amb “Lo Roiget”, que van 

agrair molt els que en van poder gaudir. En definitiva, la jornada 

va ser el resultat de moltes complicitats, també de l'Obra Social de 

la Caixa a través de la seva oficina de Móra la Nova que va 

contribuir econòmicament al seu desenvolupament.

La participació a la Jornada, a través de les inscripcions, va ser 

de 94 persones procedents del conjunt dels territoris de parla 

catalana i a aquesta xifra s'hi haurien d'afegir les persones que hi 

van assistir lliurement i l'elevada participació a les activitats al pavelló tant de públic infantil 

com adult. 

Aquest dia va ser el tret de sortida de tot un seguit d'activitats que portarem a terme arreu 

dels Països Catalans dins la celebració del X aniversari de l'Institut Ramon Muntaner.  
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Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs

Els dies 27, 28 i 29 de setembre de 2014 es va celebrar al Santuari 

de Núria el VIII Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs, 

organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, el Patronat 

Francesc Eiximenis – Diputació de Girona, la Coordinadora de 

Centres d'Estudis de Parla Catalana, el Centre d'Estudis 

Ribagorçans i l'Institut Ramon Muntaner.

En aquesta ocasió, el títol del col·loqui va ser La religió als 

Pirineus: territori, societat i cultura, i es va estructurar en tres 

àmbits (Paisatges de la religió: cultura material i immaterial 

vinculada a la religió als Pirineus; La religió en la història 

pirinenca: continuïtats i ruptures, i Religió, patrimoni i poder). La 

transversalitat de la temàtica, que permetia analitzar la religió als 

Pirineus des dels àmbits de l'antropologia, la història, la història de l'art, la sociologia, etc., féu que s'hi 

presentessin un total de 24 comunicacions, el nombre més elevat de les vuit edicions del Col·loqui 

d'Estudis Transpirinencs. Està previst que els textos d'aquestes comunicacions, així com les ponències, 

es publiquin l'any 2014 en la col·lecció IBIX, que recull les actes del col·loqui.

La qualitat d'aquestes comunicacions ha estat anàloga a la de les ponències dels dos primers àmbits, a 

càrrec de l'antropòloga Josefina Roma, de la Universitat de Barcelona, i de Serge Brunet, catedràtic 

d'Història moderna a la Université Paul-Valéry Montpellier III i membre de l'Institut Universitaire de 

France, així com la conferència inaugural, que anà a càrrec de Joaquim M. Puigvert, de la Universitat 

de Girona.

A més de les ponències i de la presentació de comunicacions, el col·loqui es complementà amb altres 

activitats, com les presentacions de la publicació Devocions pintades: Retaules de les Valls d'Àneu 

(segle XV-XVI) i de la representació del Retaule de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, la taula rodona 

“Religió, patrimoni i poder” i la caminada de Núria a Queralbs recorrent el camí de romiatge, activitat 

que, a l'ensems, s'emmarcà en les Jornades Europees de Patrimoni 2013.

D'aquesta vuitena edició del Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs cal destacar-ne, a més, 

l'alta participació a l'activitat, tant presencial, amb un total de 55 assistents que es van reunir a Núria, 

com a distància, amb un total de 110 visualitzacions dels diferents actes de col·loqui a través de 

l'streaming, novetat que s'ha incorporat en aquesta edició.

Inauguració del Col·loqui.
Imatge cedida per Josep Santesmases
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Fira del Llibre Ebrenc

Els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny del 2013 es va celebrar la desena 

edició de la Fira del Llibre Ebrenc a Móra d'Ebre. L'Institut Ramon  

Muntaner ha format part de la comissió organitzadora, juntament amb 

el Centre d'Estudis de la Ribera i l'Ajuntament de Móra d'Ebre, des del 

primer dia, en què l'Albert Pujol, director de la Fira, va venir a la nostra 

seu a demanar-nos col·laboració. 

Enguany, amb motiu de la celebració del desè aniversari, els actes 

van començar amb més antelació que altres anys. El divendres 24 de 

maig ja es va celebrar l'acte 10 anys de Fira del Llibre Ebrenc, que 

consistia en un espectacle literari a càrrec del cantautor prioratí Jesús 

Fusté, amb lectures, música i una selecció representativa dels llibres 

que s'han anat presentat en les diverses edicions. Van llegir a l'escenari diferents persones que han fet 

possible la Fira durant aquest temps i també és va inaugurar un grafit commemoratiu d'aquests deu 

anys de Xavier Oliach – Gaser, ubicat a la paret de l'Escola de Música de Móra d'Ebre i façana de la 

plaça de la Cultura, lloc on es desenvolupa la Fira.

La 10a. Jornada del Llibre Ebrenc, que cada any organitzem des de l'IRMU, en aquesta edició van 

portar per títol “Passat, present i futur de la literatura a l'Ebre” i hi van participar Josep S. Cid, filòleg i 

professor de llengua i literatura catalana amb una tesi doctoral sobre la literatura a l'Ebre, i els 

escriptors Genís Sinca i Francesca Aliern, que van debatre sobre el món del llibre i la literatura a les 

comarques ebrenques. Moderà la taula Jordi Duran, filòleg i periodista. 

Des de l'Institut, l'any 2013 vam  portar les publicacions dels centres d'estudis de les demarcacions 

de Tarragona i Terres de l'Ebre, ja que els estands eren més petits que anys anteriors, i el Supermercat de 

Revistes, que ja es va inaugurar fa uns anys i que recull les revistes de les Terres de l'Ebre. Si continua 

aquest format d'estand més petit, cada any portarem publicacions de les Terres de l'Ebre i anirem 

alternant amb alguna altra demarcació per tal de fer difusió de tots els centres.

Pel què fa als dies de la Fira, cal destacar l'augment de públic assistent i  de vendes de publicacions en 

general. Es van vendre 13 publicacions i 6 revistes dels centres d'estudis de la demarcació de les Terres 

de l'Ebre per un valor de 227.50€ 

L'any 2014, aquesta Fira, en la seva XI edició, tindrà lloc els dies 30, 31 de maig i 1 de juny 

Jornada del Llibre Ebrenc. Fons IRMU
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Tastets de Patrimoni

Com ja sabeu, des de fa uns anys portem a terme, juntament amb la Biblioteca Pública 

de Tarragona, l'activitat anomenada Tastets de Patrimoni, creada amb la finalitat de donar a conèixer el 

nostre patrimoni més proper. 

Els últims cicles que hem fet són : 

Els Tastets de Patrimoni de la tardor 2012  es van dedicar al 

patrimoni de la Conca de Barberà i de la Baixa Segarra i el 

programa va ser el següent: 

Primer plat: “Els castells de frontera i la seva importància en 

la història de Catalunya”, xerrada a càrrec de Josep Carreras 

Tarragó, historiador, president de l'Associació Cultural Baixa 

Segarra i autor d'una important bibliografia entre la qual destaquen 

les obres dedicades a la història i el patrimoni de Santa Coloma de 

Queralt.

Segon plat: “L'art rupestre de Catalunya: 10.000 anys d 

'història gràfica”, xerrada a càrrec de Ramon Viñas Vallverdú, 

prehistoriador i, investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), 

a Tarragona. Imparteix l'assignatura Comportament simbòlic en el marc del Màster Erasmus Mundus 

en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana que ofereix la Universitat Rovira i Virgili. És 

director del Museu Comarcal de la Conca de Barberà i del Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre de 

les Muntanyes de Prades. Ha estat professor d'Art Rupestre a l'Escuela Nacional de Antropologia e 

Historia ENAH (INAH) de la ciutat de Mèxic (1997-2005).

Postres: Sortida cultural a Barberà de la Conca, Santa Coloma de Queralt i Montblanc. Es va 

visitar el castell de Barberà de la Conca acompanyats per Marcel Poblet, historiador, professor 

universitari i vicepresident de l'Associació Amics del Castell de Barberà, i després es va fer un 

recorregut per la vila de Santa Coloma de Queralt amb Josep M. Carreras Tarragó, historiador. Es va 

dinar a la mateixa localitat i a la tarda es va visitar el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre de 

Montblanc, acompanyats del prehistoriador Ramon Viñas Vallverdú i es va concloure la jornada amb 

una  visita guiada a la vila de Montblanc, acompanyats per Josep M. Grau i Pujol, historiador.

Els Tastets de Patrimoni de la primavera  2013  es van centrar en el patrimoni a Mont-roig del 

Camp  amb el següent programa: 

Primer plat: “Paisatges mironians a Mont-roig del Camp”, conferència a càrrec de Josep M. 

Martí Rom, president del Centre Miró, realitzador dels documentals D'un roig encès: Miró i Mont-

 Tastets de Patrimoni de Tardor. Fons IRMU
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roig (1979) i Mont-roig: tornaveu mironià (2002), i autor del llibre 

Joan Miró i Mont-roig: Pal de ballarí (1911-1929)” i també d'altres 

publicacions sobre Mont-roig

Segon plat: “La pedra seca, patrimoni cultural en el món 

rural. Les barraques de Mont-roig: un museu a l'aire lliure”, 

conferència a càrrec d'Esther Bargalló, tècnica de Turisme, 

directora de la revista Ressò mont-rogenc i vicepresidenta de la 

CEPS (Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca dels Països 

Catalans).

Postres: Sortida cultural a Mont-roig del Camp: les 

construccions de pedra seca, els paisatges mironians i el Centre Miró. Al matí, en arribar a Mont-

roig,  es va fer part de l'itinerari de les barraques de pedra seca, visitant les barraques de l'Aiguader, la 

dels Comuns del Pellicer i la del Miquel Terna, acompanyats per l'Esther Bargalló, que anava explicant  

les seves característiques. Després, acompanyats per Martí Rom, s'inicià part del itinerari Miró 3MR: 

Mirar, Miró, Mont-roig, visitant la muntanya de l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, el mas d'en 

Romeu i l'indret del quadre “Poble i església de Mont-roig” (1919), al nucli de poble. Finalment, a la 

tarda, es va fer una visita guiada al Centre Miró.

A la primavera 2013 es van iniciar els Tastets de Primavera en col·laboració amb la Biblioteca 

Pública de Girona i el Patronat Francesc Eiximenis que, sota el títol Patrimoni a les terres de Girona, 

oferia  el següent programa: 

Primer plat: “Història i llegenda dels estanys, estanyols i brolladors del Pla de l'Estany”, 

conferència a càrrec de Joan Anton Abellan, president del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, 

escriptor i investigador local, autor de diversos articles i llibres sobre la comarca del Pla de l'Estany.

Segon plat: “Els recs de Banyoles: molins, tints i fargues”, xerrada a càrrec de Guerau Palmada, 

historiador de l'art per la UdG, membre del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i coordinador de la 

revista Les Garrotxes a la comarca del Pla de l'Estany.

Postres: Sortida cultural a Banyoles a través dels estanys, recs i molins. La visita començava a 

l'estany de Banyoles i seguia per la Farinera Sorribes, el Monestir, Can Boada, el carrer de la Muralla i 

saltant el rec Major es passava a Cal Moliner, tornant a  l'Estany per dinar. A la tarda es visitaven les 

Estones, les llacunes de Can Morgat, la Llacuna dels Amaradors i la Draga.

Malauradament no es van poder coordinar els Tastets de Patrimoni de la tardor 2013 a Girona 

perquè coincideix amb el trasllat de la Biblioteca Pública. Esperem reprendre el projecte al 2014, un 

cop instal·lada la biblioteca a la nova ubicació.

I ja per acabar el 2013, van tindre lloc el Tastets de Patrimoni de Tarragona de la tardor, dedicats 

Sortida dels Tastets de Patrimoni de
Primavera. Fons IRMU
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aquesta vegada al Baix Gaià i essent els protagonistes principals el Centre d'Estudis d'Altafulla i el 

Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra, amb el programa següent: 

Primer Plat:  “Els Muntanyans : El patrimoni natural de Torredembarra”,  xerrada a càrrec 

d'Eloi Rovira, biòleg i membre de l'entitat ecologista GEPEC. 

Segon Plat:  “L'arquitectura del Moviment Modern: Altafulla i Torredembarra 1950-2010”, 

conferència a càrrec de l'arquitecte Manel Ferrer, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 

(Universitat Rovira i Virgili).

Postres:  Sortida cultural a Torredembarra: el Muntanyans i els Quatre Motels de J. Sostres. 

Pel què fa als Tastets de Patrimoni de Tarragona, creiem que ja podem dir que és un projecte 

consolidat i amb un un públic fidel, tant pel què fa a les xerrades com a la sortida cultural i que ja estem 

preparant, amb els companys de la Biblioteca Pública de Tarragona, els Tastets de Patrimoni de la 

primavera de 2014, que en aquesta ocasió, i de manera excepcional, se centraran en el patrimoni de 

Barcelona.

El IX Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, organitzat per la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner, la Fundació Pública 

Institut d'Estudis Ilerdencs, la Paeria de Cervera i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans 

(IEC), tindrà lloc els dies 21 i 22 de febrer de 2014 a l'Antiga Biblioteca de la Universitat de Cervera , 

amb el títol “Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana”.

Emmarcat en els actes del tricentenari dels fets de 1714, el congrés vol promoure la posada en comú 

de la recerca feta des de la perspectiva del món local sobre el que va significar la ruptura de les Noves 

Plantes allà on van ser aplicades, i sobre la transcendència de les 

transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals que 

van viure i protagonitzar al llarg del segle XVIII les successives 

generacions de persones que habitaren el conjunt dels territoris de 

parla catalana.

El congrés es divideix en quatre àmbits:  “Sistema polític i elits 

locals: règim municipal, hisendes locals i fiscalitat”; “Una 

economia en transformació: especialitzacions productives, xarxes 

IX Congrés de la CCEPC. Després de les Noves Plantes, canvis i continuïtats a 

les terres de parla catalana
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comercials i dinàmiques gremials”; “Transformacions socials i conflictivitat: mobilitat social, xarxes 

de relació familiar i espais de sociabilitat” i “ Cultura popular i renovació de les idees: llengua, 

ensenyament, producció científica i literària”, als quals s'hi podran presentar comunicacions, com en 

les anteriors edicions del Congrés de la CCEPC. 

Entre el 18 i el 20 d'octubre de 2013 es va realitzar la primera edició del Festival Músiques en 

Terres de Cruïlla, organitzat per l'Agrupació Musical Senienca, el Centre d'Estudis Seniencs i 

l'Institut Ramon Muntaner. Aquesta primera edició va comptar també amb el patrocini de l'Obra Social 

la Caixa, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Mútua Catalana, així 

com la col·laboració de l'Ajuntament de la Sénia, l'Antena del Coneixement de la Universitat Rovira i 

Virgili a la Sénia i la Fira Mediterrània de Manresa, entre altres.

Durant tres dies, en diferents indrets d'aquesta població del Montsià, el públic assistent va poder 

gaudir de concerts i cercaviles de formacions de música tradicional; veure exposicions; participar en 

tallers de cant, ball i música; escoltar conferències i taules rodones sobre aquesta temàtica i acudir a la 

petita fira on luthiers, investigadors i docents de la música, el cant i el ball tradicional exposaven els 

seus materials.

L'aportació de l'Institut s'ha centrat en els aspectes més acadèmics del festival, com activitats de 

difusió de la recerca etnològica o de formació. Així, el divendres 18 d'octubre, Montserrat Garrich 

(Esbart Català de Dansaires) va fer una xerrada sobre Apel·les Mestres, i Paco Lavega i Dolors Serra 

van presentar una recerca sobre el ball de Mantons d'Ulldecona. El dissabte  va tenir lloc una taula 

rodona sobre la música popular i tradicional actual, moderada per Jaume Ayats (Museu de la Música de 

Barcelona) que va comptar amb la participació de J. Vicent Frechina (Caramella, revista de música i 

cultura popular), Maria Antònia Pujol (UB) i Joan Francesc Vidal (Conservatori de Música de Tortosa).

Cal destacar el ric debat que es va generar a partir de la intervenció dels participants, que van 

abordar  les problemàtiques actuals de la música popular i tradicional tant des del sector de 

l'ensenyament com des de la programació, la participació en grups de música tradicional i la creació 

d'espectacles, i també des de la reflexió teòrica i especialitzada. Ponents i públic van dialogar sobre les 

identitats musicals en l'època de la globalització, sobre la projecció de les arrels culturals i les 

experiències adquirides a través de l'entorn i dels altres. Es va discutir fins i tot sobre l'existència o no de 

la música tradicional, de la seva funcionalitat i del seu context.

Festival "Música en terres de cruïlla"
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Podem afirmar que els diversos tallers formatius oferts per a nens i adults (d'instruments de música 

tradicional, de cant de música algueresa i de cant i de ball de jota) van tenir una bona participació de 

públic. Va tancar el festival, diumenge la tarda, una ballada de jota a la plaça Major de la vila, en la qual 

diversos grups de jota del territori van ballar amb l'acompanyament de Guardet lo Cantador i la seva 

rondalla.

Durant tot el cap de setmana el públic va poder visitar una fira d'artesans de la fusta, luthiers i de 

publicacions relacionades amb la música tradicional. En aquest sentit, l'IRMU hi va participar aportant 

un estand amb publicacions en format revista, llibre o audiovisual editades pels centres d'estudis.
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5.3. Participació

Activitats a Móra la Nova

Trobades d'entitats

L'Institut va participar en les edicions del 2012 i el 2013 de la 

Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova amb un 

estand que té com a objectiu difondre la seva activitat i la dels 

centres d'estudis. L'estand és compartit amb el Centre d'Estudis 

Comarcals de la Ribera d'Ebre, entitat de referència a la comarca.

En l'edició del 2013, l'Institut va fer una campanya per donar 

suport a la fundació d'educació especial Jeroni de Moragas de Móra 

d'Ebre. També s'hi van repartir materials de difusió amb el logotip del 

desè aniversari de l'IRMU.

En el context de la Fira, l'Institut també col·labora amb el concurs literari que convoca l'Ajuntament 

i en les Jornades Culturals de Móra la Nova, amb l'aportació d'exposicions i de conferències al 

programa.

En els darrers anys, les trobades territorials d'entitats han anat guanyant protagonisme i s'han 

multiplicat. Aquestes trobades serveixen per compartir projectes, generar-ne en col·laboració i per a 

activar recerques col·lectives per territoris. N'hi ha de territorials o comarcals.

En aquest any i mig han tingut lloc les següents trobades:

El 16 de juny a Traiguera va tenir lloc la Trobada/Jornada de Treball de les entitats que formen part 

del Grup Terres de Cruïlla 

El 30 de juny va tenir lloc la V Trobada de Centres d'Estudis de les Comarques de Lleida, a Sant 

Martí de Maldà. 

I Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, al castell 

d'Escornalbou (Riudecanyes). 6 d'octubre. 

La VI Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme a Alella, el dia 20 d'octubre. La 

temàtica va ser “Masies, urbanisme i poblament al Maresme”. 

Estand de l'Institut Ramon Muntaner
a la Fira de Móra la Nova. Fons IRMU.
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El mateix dia 20 d'octubre van tenir lloc les IX Trobades Culturals Pirinenques, a Puigcerdà (la 

Cerdanya), amb el títol “La frontera al Pirineu”.

V Trobada d'Estudiosos d'Eramprunyà: “La pagesia: ahir i avui a l'Eramprunyà”, celebrada el 17 de 

novembre de 2012 a Sant Climent de Llobregat. 

La IX Trobada d'Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa, amb el 

tema “Arquitectura i organització territorial templera a les Terres de l'Ebre”. El 24 de novembre a 

Horta de Sant Joan. 

La mitjana de centres participants a les trobades acaba sent habitualment d'una quinzena 

d'entitats i entorn a la cinquantena de persones.

Incloem també en aquesta relació de trobades les celebrades en el Matarranya i promogudes 

per l'Associació Cultural del Matarranya el mes d'agost: la 7a Trobada d'autors ebrencs al 

Matarranya - Homenatge a Jesús Moncada-, a Vall-de-roures, i la 22a Trobada Cultural del 

Matarranya, a Valljunquera.

El 2013 van tenir lloc les següents trobades:

IX Trobada de Centres d'Estudi i de Recerca del Penedès, 9 

de març a la Ràpita (Alt Penedès).

XVIII Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de 

les Terres de Girona, emmarcada en el Recercat celebrat a 

Ripoll el 27 d'abril.

4a. Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat, el 13 

d'abril a Sant Vicenç dels Horts.

VI Trobada de Centres d'Estudis de les Comarques de 

Lleida, el 13 de juliol a Pont de Suert.

I Trobada d'Entitats d'estudi del Vallès, el 21 de setembre a 

Mollet del Vallès.

23a. Trobada Cultural del Matarranya, 21 de setembre a 

Calaceit.

II Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, la 

Conca de Barberà i el Priorat, a Santes Creus, 5 d'octubre de 

2013.

10s. Trobades Culturals Pirinenques, 26 d'octubre de 2013 a 

Ripoll: “El patrimoni festiu del Pirineu”.
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La VII Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, el dia 26 d'octubre a 

Masnou : “La guerra de successió i les seves conseqüències al segle XVIII al Maresme”.

VI Trobada d'Estudiosos d'Eramprunyà a Sant Boi, el 16 de novembre: “ El territori de 

frontera a l'Alta Edat Mitjana”.

La X Trobada d'Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa, 

30 de novembre a Beseit: “Cultura i Frontera”.  

En gairebé totes les trobades hi ha presència de representants de la CCEPC i l'IRMU.

Premi Sirga d'Or 2012

El premi Sirga d'Or s'organitza conjuntament entre el Consell Comarcal i el Centre 

d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE). El CERE és l'encarregat de crear una comissió electoral 

formada per entitats, administracions locals, sectors empresarials i persones representatives, 

els quals són els encarregats de proposar els candidats al premi i aquest any ens van demanar 

que forméssim part d'aquesta comissió i féssim les nostres propostes. 

Aquests finalistes seleccionats es fan arribar als socis del CERE, unes quatre-centes 

persones de totes les poblacions de la comarca, perquè votin. Un cop tancat el termini de 

votacions, es fa el recompte amb la presència de la junta directiva del CERE. Després, és el 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre qui atorga els guardons als guanyadors, un guardó on hi 

ha la silueta de la Ribera d'Ebre amb un nus mariner, símbol de la corda que estiraven els 

sirgadors riu amunt. En la categoria personal, el guardó és un pin d'or i, en la categoria d'entitat, 

aquest perfil es troba sobre una àgata  blava, que evoca el riu Ebre.

En aquesta edició els guanyadors van ser, en la categoria de persona, la prehistoriadora i 

arqueòloga Margarida Genera, i en la categoria d'entitat, la Fira de Móra la Nova.  

Per primera vegada, en aquesta edició s'han atorgat dos premis Sirga d'Or a títol pòstum. Per 

una banda, s'ha homenatjat el metge Xavier Bardají, per la seva contribució com a metge 

especialista en radiologia a les Terres de l'Ebre, i per l'altra s'ha lliurat la Sirga d'Or a títol 

pòstum al geògraf i historiador Pascual Ortega.

Durant l'acte, presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat de Cultura, l'Honorable Sr. 

Ferran Mascarell de Catalunya,  els finalistes en les diferents categories de la Sirga d'Or van 

rebre un diploma. Concretament, en la categoria d'entitats es va  reconèixer a la Societat 
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Obrera de Tivissa, el Grup Cultural Rasquerà i l'Associació per a la Preservació del Patrimoni 

Ferroviari i Industrial de Móra la Nova.

Reserva de la Biosfera

L'Institut ha format part del consell assessor de la Candidatura de Terres de l'Ebre com a 

Reserva de la Biosfera. Finalment, el reconeixement per part de Nacions Unides arribava el 28 

de maig del 2013 a París, en el marc de la 25a. sessió del Consell Internacional del Programa 

Home i Biosfera –MaB. El Ministeri d'Agricultura va fer oficial aquesta declaració publicant-

ho al BOE al desembre de 2013. Posteriorment a la declaració, s'ha creat un consell consultiu i 

l'IRMU n'ha passat a formar part.

Pla Estratègic 2021

El Departament de Cultura va impulsar el Pla Estratègic 2021 i l'IRMU i diferents 

representants de centres d'estudis han participat en les reunions territorials que s'han convocat. 

L'IRMU ha col·laborat en el lliurament de dades relacionades amb els centres d'estudis.

Consell de Cultura Popular

La direcció de l'Institut ha participat en les reunions del Consell de Cultura Popular i ha 

col·laborat en la preparació de l'Informe anual del CONCA on hi havia un apartat específic per 

a la cultura popular i els centres d'estudis.

Consell de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra

La directora de l'IRMU, M. Carme Jiménez, és membre del Consell de Cultura de la 

Universitat Pompeu Fabra. 

Altres
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6. Ajuts, beques i subvencions

6.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a activitats

Resolució de la XI convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, cursos i itineraris

La XI edició d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i trobades de l'Institut Ramon 

Muntaner va rebre 43 sol·licituds i va atorgar 42 ajuts.

En aquesta convocatòria hi ha hagut una línia especial per a les activitats de temàtica etnològica gràcies a la 

col·laboració entre l'IRMU i la Direcció General de la Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

23a. Trobada Cultural del Matarranya. Associació Cultural del Matarranya i Iniciativa Cultural de la 

Franja

La trobada va tenir lloc el 21 de setembre de 2013 a Calaceit i va condensar diversos actes, com 

presentacions de llibres, conferències i activitats infantils, a més de la II Jornada sobre Llengua i Societat a les 

Terres de Parla Catalana.

VI Curs Conèixer la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i 

Associació Cultural Artur Bladé

El VI Curs Conèixer la Ribera d'Ebre es va desenvolupar en vuit sessions durant tot 

el mes de setembre, a partir de les quals els organitzadors van donar a conèixer la 

realitat de la comarca, la seua història i la seua cultura, entre d'altres coses.

Jornada Arxius, Gastronomia i Història. Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i Arxiu Històric de Terrassa

La jornada, celebrada el 22 de maig de 2013 a Terrassa, va comptar amb cinc ponències al voltant dels tres 

eixos vertebradors de l'activitat, centrant-se en la interrelació entre els arxius, la gastronomia i la història.

V Jornada d'Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés. Associació Cultural 

Lo Llaüt i Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

El dia 19 d'octubre de 2013 va tenir lloc a Ascó la V Jornada en homenatge a 

Carmel Biarnés, dedicada en aquesta edició a “La Jota, sentiment i identitat a l'Ebre”. 

Durant la jornada també s'hi va presentar un llibre dedicat a Biarnès i s'hi va lliurar el 

premi de periodisme que du el mateix nom.

Els saurins en la cultura popular. II Trobada de Saurins als Territoris de Parla Catalana. Aula 

d'Artesanies, Tradicions i Ecologia i Ajuntament de la Portellada (el Matarranya)

Els dies 19 i 20 d'octubre es va realitzar a Vall-de-roures i la Freixneda la II Trobada de Saurins als Territoris 

de Parla Catalana. Les jornades van comptar amb diferents conferències, vàries taules rodones, una visita 

guiada i tres excursions al Matarranya a partir de diferents temàtiques.
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II Jornades del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. Associació per a la 

Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial i  Ajuntament de Móra la Nova

Els dies 2 i 3 de novembre van tenir lloc a Móra La Nova les II Jornades del 

Museu del Ferrocarril, durant les quals es van poder visitar totes les instal·lacions i 

el material preservat del museu.

Priorat en Persona. Trobada d'Escriptors al Priotat. Centre Quim Soler La 

Literatura i el Vi i  Biblioteca Estrem i Fa

Durant quatre dies del mes d'octubre, sis escriptors van ser convidats a viure el Priorat en persona, 

acompanyats per adalils que els van mostrar el seu territori personal, a més de compartir el seu temps amb el 

Centre Quim Soler, premsa i públic a la Vilella Baixa.

VI Trobada de Centres d'Estudis i d'Estudiosos d'Eramprunyà. Centre 

d'Estudis de Gavà i Centre d'Estudis Beguetans

La VI Trobada de Centres d'Estudis i d'Estudiosos d'Eramprunyà es va realitzar el 

16 de novembre a Sant Boi de Llobregat. La temàtica d'aquesta edició, al voltant de 

la qual es van presentar un total de quinze ponències, va estar dedicada al territori de 

frontera a l'Alta Edat Mitjana. 

El Racó de la Història. Taller d'Història de Gràcia i  Fundació Privada Festa Major de Gràcia

Les tertúlies del Taller d'Història de Gràcia El Racó de la Història s'estructuraren en nou conferències que, 

des del mes de gener fins al desembre, van tractar diferents eixos temàtics vertebrats al voltant d'un 

denominador comú: el barri de Gràcia. 

III Jornades d'Estudis Gaspatxers. Associació Amics de Mainhardt, IES Serra 

d'Irta i Associació de Jubilats d'Alcalà

Els dies 19, 20 i 21 d'abril i l'11 de maig es va celebrar a Alcalà de Xivert la tercera 

edició de les Jornades d'Estudis Gaspatxers, que portaren per títol “Retalls de 

cultura popular”. Durant aquells dies es van realitzar xerrades, la presentació del joc 

“Assalt al Castell de Xivert” i de diverses publicacions, actuacions musicals, una 

cantada de cobles i una sortida a la Serra d'Irta.

V Curs. Les noves tecnologies a l'arqueologia. Darrers tendències i aplicacions (TIC i SIG) (II). Centre 

d'Investigacions Arqueològiques d'Osona i  Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient

El dissabte dia 21 de desembre va tenir lloc a Vic el cinquè curs científic i tècnic: Les noves tecnologies a 

l'arqueologia II. El curs va comptar amb tres conferències a partir de les quals els inscrits al curs van poder 

adquirir nocions i criteris bàsics sobre les tècniques TIC i SIG, així com fonaments de metodologia de treball, 

anàlisi i procés de les dades que aporten per aplicar-les a la pràctica arqueològica.
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III Jornades Lluçanès, Terra de Transhumància. Solc, Música i Tradició al Lluçanès i La Rella, Iniciatives 

socioculturals al Lluçanès.

Els dies 26 i 27 d'octubre va tenir lloc a Santa Eulàlia de Puig-Oriol la tercera edició de les Jornades Lluçanès, 

Terra de Transhumància, que va comptar amb tres taules rodones, xerrades, la projecció d'un documental, la 

visita a l'exposició “Pastors del Lluçanès” i una caminada pel Camí Ramader central del Lluçanès.

Torroella i l'Estartit amb encant. Rutes de patrimoni i natura. Can Quintana, Museu de la Mediterrània i 

Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis

Durant l'estiu de 2013 es van realitzar un total de cinc propostes de visites guiades : “Torroella mágica”, 

“1.000 anys d'història i de llegenda”, “Re-descobrir el riu Ter”, “L'Estartit, terra de pescadors” i una immersió a 

la Mediterrània.

Itineraris per les Terres de Cruïlla. Passejades pel Patrimoni del Montsià i el 

Baix Maestrat. Centre d'Estudis d'Ulldecona i resta dels centres d'estudis que formen 

part de “Terres de Cruïlla”

Al llarg de l'any, del març al novembre de 2013, diversos centres d'estudis de banda 

i banda del riu Sénia van organitzar un total d'onze itineraris pel patrimoni de les 

diferents comarques del Montsià i el Baix Maestrat.

II Jornades Pedagògiques de la Fundació Rafael Masó. Fundació Rafael Masó i Institut Josep Pallach

Les II Jornades Pedagògiques de la Fundació Rafael Masó van dur per títol “Rafael Masó i els noucentistes. 

Vida i cultura en el context gironí de principis del segle XX” i es van celebrar a Girona els dies 1, 2 i 3 de juliol. 

Aquesta activitat es va estructurar amb una doble vessant: per una banda, presentant continguts teòrics i, per 

l'altra, estudiant in situ l'espai físic de la Casa Masó i d'altres obres de l'arquitecte.

Jornada Artur Bladé i Desumvila 2013. Associació Cultural Artur Bladé i Centre 

d'Estudis de la Ribera d'Ebre

El 23 de març va tenir lloc una nova edició de la tradicional Jornada Artur Bladé i 

Desumvila, celebrada a Benissanet, i que es va configurar a partir de d'un conta-

contes, una ponència a càrrec de l'antic president de la Generalitat, el M. Hble. Sr. 

Jordi Pujol, i l'acte de cloenda, a càrrec del fill de l'escriptor, Artur Bladé Font.

Programa Perill Patrimoni. Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris i Grup d'Història de Nou Barris-Can 

Basté 

Al llarg de l'any, l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris va realitzar activitats diverses relacionades amb el 

patrimoni d'aquest barri de Barcelona: itineraris, exposicions, presentacions de llibres, etc.

IX Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua: La Construcció de les 

Llengües: Mites, Normes i Emocions. Fundació Pere Coromines i ODELLEUM. Universitat Girona

Fons:Centre d'Estudis
Planers 

Fons:Associació Cultural
Artur Bladé i Desumvila



Des del 25 al 27 de juny es va dur a terme a la Universitat de Girona el IX 

Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua: La 

Construcció de les Llengües: Mites, Normes i Emocions, que va comptar amb nou 

ponències i diverses comunicacions que van girar al voltant de la temàtica descrita. 

 VI Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat. Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat i Centre d'Estudis Locals de Sant Vicenç dels Horts 

El 13 d'abril de 2013 va tenir lloc a Sant Vicent dels Horts la celebració de la IV Trobada d'Entitats d'Estudis 

del Baix Llobregat . El lema de la jornada va ser “Cultura i centres d'estudis. Com superar la crisi des del 

territori” i es va completar amb una conferència, una taula rodona i una visita guiada.

Congrés: 7th European Spring School on History of Science and 

Communication: Science on Television. Institut Menorquí d'Estudis (IME) i 

Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT)

La setena edició de l'European Spring School on History of Science and 

Communication: Science on Television va tenir com objectiu contribuir a l'anàlisi de 

la televisió com espai on es posen de manifest les complexes relacions entre la 

ciència I els seus públics i va comptar amb tres sessions, que giraren al voltant  

d'aquesta temàtica. 

VI Trobada d'Entitats Locals i Comarcals de Cultura i Patrimoni de la Selva. Centre d'Estudis Selvatans i 

Cercle d'Història de Tordera

Trobada celebrada a Sant Julià del Llor i Bonmatí, el 15 de juny de 2013. La sisena edició va dur per títol 

“Colònies, societat i memòria” i va comptar amb la realització de vàries ponències, a més de la presentació dels 

resultats de la Beca de Recerca La Selva 2012, la trobada d'entitats i una visita guiada.

Jornada. L'Antropologia a Secundària. Institut Català d'Antropologia (ICA) i 

Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia (ACPA)

La jornada es va celebrar a l'Institut d'Estudis Catalans el 22 de novembre de 2013 i 

va comptar amb una ponència, una taula rodona i uns grups de discussió. 

IX Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a Menorca. Centre d'Estudis 

Locals d'Alaior i Institut Menorquí d'Estudis

La novena edició de les Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a Menorca es va realitzar a Alaior els 

dies 8, 9 i 10 de març. Els grans blocs temàtics de la jornada van ser: Menorca, cultura talaiòtica; el turisme 

cultural a Menorca; el cooperativisme, i les darreres excavacions arqueològiques a l'illa.

Jornades. Arquitectura i Urbanisme durant els Últims 60 anys a Torredembarra i Altafulla. Centre 

d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra i Centre d'Estudis d'Altafulla
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Al llarg de l'any, el Centre d'Estudis de Sinibald de Mas de Torredembarra i el Centre d'Estudis d'Altafulla 

han anat realitzant diverses activitats al voltant de l'arquitectura i urbanisme durant els últims seixanta anys a les 

poblacions de Torredembarra i Altafulla. 

Jornades. El Patrimoni Industrial del Bages. Les Fàbriques del Bages. Centre d'Estudis del Bages i Arxiu 

Comarcal del Bages

Les jornades van tenir lloc els dies 25 i 26 de gener i 2 de febrer al Museu Comarcal de Manresa i van comptar 

amb una conferència, una jornada de treball amb quatre comunicacions i una visita guiada a una colònia 

industrial.  

 XX Col·loqui de Tardor. Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i Universitat de Girona

El XX Col·loqui de Tardor, realitzat a Banyoles els dies 22, 23 i 24 de novembre de 2013, va dur per títol 

“Aigua i ciutat: els recs de Banyoles, història i futur”. Al col·loqui es van presentar diverses ponències i hi va 

haver una taula de debat conclusiva. El col·loqui es va completar amb un itinerari.

Jornades Patrimoni humà. L'arquitecte Josep M. Vives Castellet. Institut d'Estudis Vallencs i Col·legi 

d'Arquitectes de Catalunya a la Demarcació de Tarragona

El dia 15 de juny va tenir lloc a Valls la jornada especialitzada Patrimoni humà. L'arquitecte Josep M. Vives 

Castellet, que va comptar amb diferents ponències, una visita comentada a l'exposició “La mirada integral. 

Josep M. Vives Castellet” i una visita guiada pels espais vallencs relacionats amb l'arquitecte.

 Jornades Tècniques. Experiències de treball entorn dels espais de reg històrics i fluvials. Grup d'Estudis 

Hortariu de l'Ateneu Popular de Ponent i Terra dels Avis

Les Jornades Tècniques organitzades pel Grup d'Estudis Horta-Riu van celebrar-se a Lleida els dies 29 i 30 

de novembre, tot i que la sortida del 30 es va haver d'ajornar per problemes meteorològics, i tingueren com 

objectiu compartir diferents experiències entorn d'un mateix àmbit d'estudi: les hortes i els rius.

 

Simposi Internacional. La formació de Catalunya al Ripollès. L'esplendor del 

monestir de Santa Maria de Ripoll i la seva portalada. Segle IX-XII. Centre 

d'Estudis Comarcals del Ripollès i Societat Andorrana de Ciències

El 14 de setembre van tenir lloc aquest simposi sobre el monestir de Santa Maria de 

Ripoll i el seu paper fonamental en la formació de Catalunya durant els segles IX-XII. 

A l'acte es van presentar una quinzena de conferències.

III Jornada d'Estudis Històrics i Medievals de la Vall d'Àger i l'Alta Noguera. Fundació Privada Arnau Mir 

de Tost i Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals

El dia 2 de juliol van tenir lloc la III Jornada d'Estudis Històrics i Medievals de la Vall d'Àger i l'Alta Noguera 

que van portar per títol "El món andalusí: un estat de la qüestió" i van comptar amb les intervencions de 

diferents experts.
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III Jornada d'Estudi i Debat del Centre d'Estudis Vilassarencs. Centre d'Estudis 

Vilassarencs i Grup d'Història del Casal de Mataró

El dia 18 de gener va tenir lloc la tercera edició d'aquesta jornada d'estudi i debat, 

que en aquesta ocasió es va dedicar a les històries derivades de naufragis i 

enfonsaments relacionats amb Vilassar de Mar i el Maresme. La jornada va comptar 

amb una conferència inaugural i dos comunicacions.

Jornada 1714. L'impacte del règim borbònic a la comarca de les Garrigues. 

Centre d'Estudis de les Garrigues i  Centre d'Estudis Locals del Vilosell

Aquesta jornada es va dur a terme a la Floresta el dia 8 de juny i es va estructurar al voltant de dues 

conferències, la presentació de treballs realitzats sobre el segle XVIII a la comarca de les Garrigues i una taula 

rodona.

Jornades Internacionals. La recepció dels trobadors a Catalunya. Institut de 

Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona i Centre d'Estudis 

Trobadorescos de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

Les jornades “La recepció dels trobadors a Catalunya “es va realitzar els dies 7 i 8 

de novembre de 2013 a la Universitat de Girona i a Castelló d'Empúries i van comptar 

amb una quinzena de ponències, a més d'un itinerari.

10s Trobades Culturals Pirinenques. Societat Andorrana de Ciències i Centre d'Estudis ripollesos

El dissabte 26 d'octubre es van realitzar a Ripoll les Desenes Trobades Culturals Pirinenques, sota el tema El 

patrimoni festiu al Pirineu. L'acte es va desenvolupar en tres blocs i va comptar amb una trentena de ponències, 

presencials i no presencials.

XI Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana. Centre d'Estudis Comarcals 

d'Igualada

Els dies 25 i 26 d'octubre van tenir lloc les XI Jornades d'Història de la Farmàcia, 

organitzades pel Centre d'estudis Comarcals d'Igualada. Les jornades van comptar 

amb una vintena de comunicacions , dividides en cinc àmbits,  a més de la 

conferència inaugural i la de clausura.

Itinerari. Cooperatives de consum al Clot – Camp de l'Arpa. Taller d'Història del Clot – Camp de l'Arpa i La 

Ciutat Invisible 

Els dies 21 de setembre i 30 de novembre va tenir lloc aquest itinerari, que va sortir del Centre Cultural La 

Farinera del Clot i  va transcórrer per 18 cooperatives obreres de consum.

Jornades commemoratives. 75è aniversari del final de la Batalla de l'Ebre. Lo Riu. Associació per a 

l'Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l'Ebre i Universitat de Barcelona
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Assistents: 

L'assistència a les activitats organitzades pels 

centres i instituts d'estudis durant el 2012 va presentar 

uns índexs significatius:

Un 24% de les activitats registraren una quantitat 

d'assistents superior als 99 assistents.

Un 38% van presentar una participació que anava entre els 40 i els 99 assistents.

El 38% de les activitats van congregar a un públic de menys de 40 assistents.

Tal i com va succeir a l'anterior convocatòria d'ajuts a activitats dels centres d'estudis, la del 2102 es va 

nodrir principalment de sol·licituds per la realització de jornades, que poden encabir diferents àmbits 

acadèmics (comunicacions, conferències, xerrades, taules rodones, etc.), amb altres de divulgatius (visites 

guiades i itineraris,  presentacions de llibres, etc.). 

Els cursos continuen sent una activitat consolidada centres d'estudis, oferint una interessant oferta 

educativa per part d'aquest col·lectiu.

Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per 
l'IRMU l'any 2012

de 40 a 99

Activitats 2012

assistents

+ de 99
assistents24%

- de 40
assistents

38%

38%
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La Fatarella va acollir els dies 23 i 24 de novembre de 2013 aquestes jornades, 

emmarcades dins el Congrés Nacional de Recuperació del Patrimoni de la Guerra 

Civil espanyola, on van participar diferents entitats dedicades a recuperar el 

patrimoni relacionat amb la Guerra Civil. 

V Seminari d'Història del Penedès. Institut d'Estudis Penedesencs i L'Arboç L'Acthiva't.

El V Seminari d'Història del Penedès va tenir lloc els dies 25 i 26 d'octubre de 2013 a Vilafranca del Penedès i 

es va dedicar a “El món de la viticultura, els vins, caves i aiguardents al Penedès històric i al Camp de 

Tarragona”. El seminari va comptar amb diverses comunicacions, corresponents a diferents àmbits.

El Triangle dels oficis, una aposta de projecte educatiu conjunt. Centre d'Estudis 

Seniencs i  Centre d'Estudis Lo Lliscó de Mas de Barberans

Els dies 6 i 7 de desembre van tenir lloc a la Sénia, la Galera i al Mas de Barberans 

diferents activitats vinculades a aquest programa, com visites guiades a una 

exposició, a una terrisseria, al Museu Terracota i al de la Pauma, a més d'un taller de 

llatar pauma. 

Fons: Lo Riu Associació

Fons: Centre d'Estudis
Lo Lliscó.



Participació dels centres d'estudis. 

A les bases dels ajuts es fa patent que la participació en l'organització ha de ser compartida entre dos 

centres d'estudis i/o un centre d'estudis i d'altres organismes científics i culturals (universitats, museus, 

fundacions, etc.).

Les activitats presentades van incloure la participació de centres d'estudis amb d'altres organismes 

(universitats, ajuntaments, equips de gestió d'equipaments culturals [museus, arxius, etc.], entitats 

culturals, etc.)  bé com organitzadors, bé com col·laboradors.

Un 62% de les activitats estaven organitzades per dos o més centres d'estudis en combinació 

amb d'altres organismes.

La resta d'activitats, el 38%, foren organitzades per un centre d'estudis conjuntament amb 

d'altres organismes.

Les activitats subvencionades per l'institut Ramon Muntaner dins la X convocatòria d'ajuts per a 

l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i trobades, es van realitzar, en sa majoria, entre 

centres d'estudis que compartien un mateix àmbit comarcal d'estudi i desenvolupament,  tot i que la 

participació de centres d'estudis de territoris veïns continua augmentant en activitats com jornades, 

itineraris i trobades.  





Abast territorial

Els beneficiaris dels ajuts han estat centres d'estudis d'arreu dels territoris de parla catalana. Bona part de 

les activitats s'han dut a terme a Catalunya, un 93,5%, mentre que la resta de les activitats van ser 

realitzades per centres d'estudis de la Franja (6,47%)  i de les Balears (3,2%).

Tipologia 

El tipus d'activitat que els centres van desenvolupar de forma destacada en aquesta edició va ser el de les 

jornades, representant un 50 % del total. La resta es va distribuir  entre cursos (29,4 %),  itineraris 

(8,8%), trobades (5,8%), una fira (2,9%) i un taller (2,9%). 

Destinació dels ajuts

Com en l'anterior edició, bona part  de les de les despeses justificades als ajuts de les activitats estan 

destinades a sufragar el material promocional (díptics, tríptics, cartells, etc.), així com a cobrir els 

honoraris dels especialistes (ponents i conferenciants) que participen en les activitats. 
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Projectes finalitzats entre  juliol de 2012 i desembre del 2013

Recuperació i divulgació de patrimoni oral i musical de Mont-roig: Cançons populars. Centre d'Estudis 
Mont-rogencs   

El projecte presentat pel Centre d'Estudis Mont-rogencs amb la col·laboració de la URV  va consistir en la 
transcripció i revisió  d' un seguit de cançons populars cantades per la gent gran de Mont-roig que el grup de 
treball va recollir a partir d'un  treball de camp a partir d'entrevistes individuals. 

Els parellons badalonins (Volum II). Investigació de les embarcacions dedicades al bou a Badalona, 
segles XIX i XX. Bricbarca – Centre d'Estudis Nàutics 

Aquest projecte, realitzat pel Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar. Bricbarca ha consistit en l'estudi 
tècnic, dels sistemes de construcció, de les tècniques de navegació i disseny d'un bou badaloní del segle XIX.

Cançoner popular del Montserrat. Associació Cultural del Montserrat i Associació Rosselló llengua i 
cultura

El projecte va consistir en la recuperació del material etnomusicogràfic recollit pel folklorista Pau Bertran i 
Bros als pobles del Montserrat la segona meitat del s. XIX, actualment no accessible al públic general.

Memòries de la mar. Relats de vida de personatges emblemàtics vinculats a la pesca de la Costa Brava. 
Fundació Promediterrània per a la Conservació, Estudi i Difusió del Patrimoni Marítim i Càtedra d'Estudis 
Marítims

Projecte de recopilació d'històries de vida de gent de mar. El projecte ha recollit informació sobre la vida i 
ofici dels professionals del mar emprant un format d'entrevista obert per tal de propiciar formes d'expressió 
que no sorgeixen en altres formats. 

Servei de documentació i recursos sobre la II República, Guerra Civil i franquisme al Solsonès (Fase 
II). Centre d'Estudis Lacetans    

La recerca realitzada pel Centre d'Estudis Lacetans va consistir en la  localització, reproducció i posada a 
l'abast dels investigadors de la comarca del Solsonès de la documentació que es troba dipositada a l'Arxiu 

Projectes pertanyents a la VII convocatòria (2009)

Projectes pertanyents a la VIII convocatòria (2010)

6.2. Balanç d'ajuts a projectes d'investigació
       o de difusió cultural



Militar d'Àvila i l'Archivo Histórico Nacional sobre la II República, la Guerra Civil i el franquisme, per 
enriquir el fons del Servei de Documentació i Recursos impulsat pel Centre d'Estudis Lacetans i l'Arxiu 
Comarcal del Solsonès. 

Molins de secà. Medi, producció i tecnologia al sud del Solsonès (Fase I). Centre d'Estudis Lacetans

La recerca històrica realitzada pel Centre d'Estudis Lacetans va utilitzar els protocols notarials i els fons 
municipals per documentar els molins dels municipis del sud del Solsonès: Riner, Pinell, Pinós, la Molsosa i 
Llobera. 

La nova sindicació agrària i gremial sorgida de la guerra a la Conca de Barberà (1939-1944). Fundació 
Roca i Galès

El projecte realitzat per la Fundació Roca i Galès va tenir com a base l'estudi de la cooperativa i el sindicat de 
classe a la Conca de Barberà, configurant un component de barreja formulat pel nou règim franquista com a 
sindicat vertical, en un garbuix prou complicat de determinar, atès que abans de la guerra aquests dos camps 
estaven degudament separats.

Transcripció i estudi de les notes folklòriques de Pere Alsius. Centre d'Estudis Comarcals Banyoles 

El projecte ha consistit en la transcripció i estudi  de  l'obra folklòrica de Pere Alsius, així com en un inventari 
de l'obra d'aquest erudit de la Renaixença. Es va efectuar una recerca en hemeroteques i arxius diversos, ente 
els quals el fons Alsius que posseeix la família, a fi d'inventariar-ne l'obra. 

Els Pastorets a les Terres de l'Ebre. El Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals 
dels Països Catalans – Lo Cel 

El projecte ha consistit en la recollida d'informació sobre les representacions dels Pastorets a les Terres de 
l'Ebre al llarg de la història, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, per tal de  recuperar i revitalitzar aquesta 
manifestació del teatre popular que forma part del patrimoni folklòric i etnològic.

Drassanes Tino: La darrera nissaga de mestres d'aixa de Palamós. Fundació Promediterrània per a la 
Conservació, Estudi i Difusió del Patrimoni Marítim i Museu de la Pesca

Estudi etnològic de l'ofici del mestre d'aixa a partir d'una drassana concreta, Drassanes Tino, de Palamós, la 
qual després de setanta-cinc anys d'activitat tanca les seves portes. El projecte dóna a conèixer la realitat 
d'aquest ofici artesanal vinculat a la construcció d'embarcacions que a la Costa Brava, com a la resta del litoral 
de Catalunya, ha anat canviant al llarg del temps, depenent de la demanda i de les circumstàncies vinculades a 
la pesca, al comerç marítim i, molt darrerament, a la navegació d'esbarjo i de passatge vinculada al turisme.

Ponts a la Mar, tres comunitats unides per la història. Els vincles entre l'Alguer, Càller i Vilassar. 
Centre d'Estudis Vilassarencs

En el marc de la recerca en el patrimoni etnogràfic local en els darrers anys s'ha palesat un creixent interès per 
l'estudi de les mentalitats i les creences populars. Amb la intenció de narrar dos fets històrics (l'arribada de les 
relíquies dels Sants Màrtirs procedents de Càller al segle XVII i l'agermanament amb l'Alguer per mitjà de 
l'ofrena d'una imatge de la Mare de Déu de Montserrat a la catedral de l'Alguer el 1960) el CEV rescata certs 
aspectes de l'ideari religiós dels vilassarencs i del vincle sentimental entre Vilassar i Sardenya a través d'un 
documental audiovisual.
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Guia turística de Terrassa. Centre d'Estudis de Terrassa i Arxiu Històric Comarcal de Terrassa 

El projecte va consistir en la recollida de la informació turística existent a Terrassa a partir de la qual es va 
seguir el calendari de festes populars , sense oblidar els apartats destinats a explicar les diverses rutes per 
contemplar el ric patrimoni arquitectònic que té la ciutat. En aquest projecte també es fa un relació de persones 
molt vinculades a Terrassa al llarg de la història. 

El tercer carlisme a les terres de cruïlla (1872-1876) (I Fase). Centre d'Estudis d'Ulldecona i Arxiu 
Comarcal de les Terres de l'Ebre

Fase consistent en el buidatge de la informació relativa a l'anàlisi i estudi  del fenomen del carlisme, en 
concret el tercer carlisme (1872-1875) a les Terres de l'Ebre i el Maestrat. S'ha procedit a realitzar un buidatge 
arxivístic i hemerogràfic per tal de reconstruir els diferents episodis bèl·lics que configuraren aquella guerra en 
el seu context històric.

La cuina dels pescadors: El ranxo a bord. Fundació Promediterrània per a la Conservació, Estudi i Difusió 
del Patrimoni Marítim i Museu de la Pesca.

Projecte que analitza, des  d'un punt de vista etnològic, la cuina que practicaven i practiquen els pescadors a 
bord de les seves barques al Baix Empordà i que ha passat de ser una cuina desprestigiada fins fa poques 
dècades a convertir-se en un element patrimonial de referència amb una potent càrrega d'identitat i econòmica 
per als municipis litorals.

El 2013 es va donar suport als següents projectes:

- Llibre Blanc de la Cultura del Baix Llobregat, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

- El triangle dels oficis, Associació Cultura lo Lliscó i Ajuntament de la Sénia

- El llegat d'Isidre Vallès, Centre d'Estudis Històrics de Terrassa

- Cants religiosos de tradició oral a la Plana de Lleida, Associació Grup Cultural Grallers. Música d'Arrel.  

- Molins i moliners a la Valldora, Centre d'Estudis Lacetans

- Inventari de l'etnopoètica penedesenca, Institut d'Estudis Penedesencs

- Programa d'activitats de l'Associació Cultural del Matarranya 



6.3. Balanç d'ajuts a publicacions

Anàlisi derivat de les dades recollides de les publicacions  subvencionades per 
 1l'IRMU l'any 2012

- L'import total de l'ajut atorgat al conjunt de les publicacions és de 38.450 €

-Les despeses totals d'edició (maquetació, disseny, enquadernació, impressió i correcció) generades per 

les diferents publicacions s'eleva a 198,720 €* 

-Els ajuts han estat distribuïts en publicacions periòdiques de caire científic (58,4%), divulgatiu (5%) i 

monografies (36,6%) 

-Com en l'anterior edició, més del 85% dels ajuts donen treball a impremtes, gràfiques, correctors de la 

mateixa localitat i/o de la mateixa comarca que els centres d'estudis que els sol·liciten. La resta treballen 

amb empreses d'un radi d'acció preferentment d'abast provincial 

-Respecte a l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria, en un 81,6%, són de Catalunya i el 

ventall comarcal d'aquests abasta pràcticament tot el territori del Principat. A força distància trobem que 

els centres d'estudis del País Valencià són receptors en un 13,3%, i la Catalunya del Nord, Aragó i Andorra, 

en un 1,66% respectivament

 1
Anàlisi realitzada sobre 47 publicacions d'aquesta convocatòria.

Gràfiques i impremtes
- Copisteria Castellà (Mataró)
- Cossetània (Valls) 
- Arts Gràfiques Requesens (Montblanc). 
- Ambar Comunicació (Sant Feliu de Llobregat)
- Arts Gràfiques Bobalà (Lleida)
- Eix Serveis Gràfics (l'Hospitalet de Llobregat)  
- Serra, Indústria Gráfica, SL (Ulldecona) 
- Sistema Binari cb, (Alcanar)
- Gràfiques Ister (Moià)  
- Queridamilagros (Petrer)
- Formes Gràfiques Valls, SA (Valls)  
- Editorial Fonoll, SL (Juneda)  
- Impremta Aubert (St. Joan les Fonts)
- Indústries Gràfiques Gabriel Gibert, SA (Tarragona) 
- M Quatre Arts Gràfiques (Santa Perpètua de Mogoda)
- EAP, Edicións a Petició, SL (Girona)  
- Cevagraf, SCCL (Rubí) 
- Gràfiques Ferpal, SL (Vilanova i la Geltrú) 
- Gràfiques del Matarranya (Calaceit) 
- Arts Gràfiques Requesens (Montblanc)
- Cantalozella (Santa Coloma de Farners) 
- Gràfiques Montsià (Ulldecona)
- Sichet Imprenta (Borriana)
- Gràfiques Canigó (Figueres)  
- Arts Gràfiques Octavi, SA (Falset)

- Ambar Comunicació (Torrelles de Llobregat) 
- Graficolor Banyoles (Banyoles)
- La Impremta d'Argentona (Argentona)
- Rabassa Arts Gràfiques ( Reus) 
- Papyrysdisseny (Canet de Mar) 
- Els 2 Pins Edicions (Canet de Mar) 
- Impremta Barnola, (Guissona)
- Ara. Disseny, Maquetació, Edició Gràfica 
- Editions del Trabucaire (Canet de Rosselló)
- Maideu Arts Gràfiques, SL (Ripoll) 
- Obrador Edèndum (Santa Coloma de Queralt ) 
- Fustabloc, Artes Gráficas (Gandia)
- Vicente J. Sanjuán ( Finestrat)
- Gráficas Campás (Badalona) 
- Edicions Salòria, SL (La Seu d'Urgell)
- Joan Teixidó (Juneda)
- Sanvergrafic, Servicios Gráficos Integrales (La Palma de 

Cervelló) 
- Gràfiques Voisin Mateu, SL (Vilafranca del Penedès)
- Impremta Pagés (Anglès) 
- Segarra Sánchez Artes Gràficas, SL (Elx) 
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VIII CONVOCATÒRIA

La VIII convocatòria 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 va rebre 56 sol·licituds, de les quals  

van ser susceptibles de subvenció dins de les tres línies de publicacions que poden optar a ajut: 

monografies, revistes de recerca científica i revistes de divulgació cultural. 

En aquesta convocatòria l'Institut ha comptat amb el suport econòmic de la Fundació Privada Mútua 

Catalana. Els recursos que hi ha destinat han servit per finançar les sol·licituds de publicacions 

periòdiques de recerca científica. També hi ha hagut una línia especial per a les publicacions de temàtica 

etnològica gràcies a la col·laboració entre l'IRMU i la Direcció General de la Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Revistes de recerca científica

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura 2013, publicació editada per l'Agrupació Borrianenca de 

Cultura.

Aplec de Treballs 31, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 

Quaderns d'estudi 27,  publicació editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet. 

Campsentelles 16,  publicació editada pel Centre d'Estudis Santfostencs. 

Caramella 28, publicació editada per Solc, Música i Tradició al Lluçanès. 

Raïls 29, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona. 

Paratge 25 i 26, publicació editada per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 

Vexil·lologia i Nobiliària. 

Mascançà 4, publicació editada pel Centre d'Estudis del Pla d'Urgell “Mascançà”

XXIX Sessió d'Estudis Mataronins, publicació editada pel Museu-Arxiu de Santa Maria - Centre 

d'Estudis Locals de Mataró. 

Terme 28,   publicació editada pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa.

L'Ordit 6,  publicació editada pel Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM). 

Lo Senienc 9,   publicació editada per Centre d'Estudis Seniencs. 

Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs 2012,  publicació editada pel Grup d'Estudis Cubellencs Amics del 

Castell. 

Recull de Treballs 14,  publicació editada pel Centre d'Estudis Sinibald de Mas. 

Estudis Altafullencs 37, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Altafulla. 
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VIII Convocatòria d'ajuts a publicacions

La VIII convocatòria 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 va rebre 56 sol·licituds, de les quals 
van ser susceptibles de subvenció dins de les tres línies de publicacions que poden optar a ajut: 
monografies, revistes de recerca científica i revistes de divulgació cultural. 

En aquesta convocatòria, l'Institut ha comptat de nou amb el suport econòmic de la Fundació Privada 

Mútua Catalana. Els recursos que hi ha destinat han servit per finançar les sol·licituds de publicacions 

periòdiques de recerca científica. També hi ha hagut una línia especial per a les publicacions de temàtica 

etnològica gràcies a la col·laboració entre l'IRMU i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i 

Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.



Mirmanda 8, publicació editada per l'Associació Mirmanda. 

La Resclosa 17, publicació editada per Centre d'Estudis del Gaià. 

Dovella 112, publicació editada per Centre d'Estudis del Bages. 

Modilianum: Revista d'estudis del Moianès 48, publicació editada per l'Associació Cultural Modilianum. 

Quadern d'Arxiu 111,  publicació editada per la  Fundació Bosch i Cardellach. 

La Rella. Anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó 26, publicació editada per 

Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.    

Cabdells 11. Revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech, publicació editada per 

l'Associació Cultural Centelles i Riusech

La Cabana 152, publicació editada per La Cabana. Grup de Premsa Local

Íbix 7, Annals 2011-2012, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès

Annals 44, publicació editada per l'Institut d'Estudis Empordanesos

Dalmanla. Revista cultural del Centre d'Estudis de Montornès del Vallès 2, publicació editada pel Centre 

d'Estudis de Montornès del Vallès

Miscel·lània del CERE 23, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

Eivissa 53, publicació editada per l'Institut d'Estudis Eivissencs

La Rella. Anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó 26, publicació editada per l'Institut 

d'Estudis comarcals del Baix Vinalopó

Lo Floc 205, publicació editada pel Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar

Ponències. Anuari del Centre d'Estudis de Granollers 2012, publicació editada pel  Centre d'Estudis de 

Granollers

Revistes de divulgació

Lo ViOlí 15,  publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat

Fonts 53,  publicació editada pel Centre d'Estudis Argentonins 

Lo Rafal 118 publicació editada per l'Associació Cultural Lo Rafal

Monografies 

Queretes: La col·lectivització d'una vila durant la Guerra Civil espanyola, 1936-1937, publicació editada 

per l'Associació Cultural del Matarranya
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50 anys de la Unió Muntanyenca Erampruyà (1963-2013), publicació editada pel Centre d'Estudis de Gavà

Estudis sobre Vilagrassa i el romànic tardà a les Terres de Lleida, publicació editada pel Grup de Recerques 

de les Terres de Ponent

Isona a la premsa catalana (1875-1939), publicació editada pel Centre d'Estudis d'Isona i Conca Dellà 

La vida quotidiana al Penedès històric, publicació editada per l'Institut d'Estudis Penedesencs 

Sant Andreu de Palomar durant la guerra del Francès (1808-1814), publicació editada pel Centre d'Estudis 

Ignasi Iglesias

VI Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme: Masies, urbanisme i poblament al 

Maresme, publicació editada per Cerquem les Arrels    

Els oficis tradicionals d'Alcalà de Xivert (I): Retalls de cultura popular, publicació editada per l'Associació 

d'Amics de Mainhardt 

Carles Salvador, mestre de Benassal, publicació editada per la Fundació Carles Salvador

En mar i en terra: Una història de Tossa i la seva gent (1186-1835), publicació editada pel Centre d'Estudis 

Tossencs    

Comptes de senyor, comptes de pagès: Les comptabilitats en la història rural, publicació editada per l' 

Associació d'Història Rural

Les valls d'Àneu, un país de postal, publicació editada pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu

De la vergonya a l'orgull: Evolució de les colònies (i veïnats) industrials a la Selva, publicació editada pel 

Centre d'Estudis Selvatans

Coneix... I jo què puc fer? Recursos energètics i crisi al Baix Llobregat, publicació editada pel Centre 

d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Recuperació de la memòria oral sobre la Guerra Civil, publicació editada pel Centre d'Estudis Lo Codolar

Estudi florístic i etnològic de la comarca de l'Anoia: Montmaneu, publicació editada pel Centre d'Estudis 

Comarcals d'Igualada

Apoteosi de la revelació: Violència religiosa l'estiu del 1936 a la comarca del Bages, publicació editada per 

l'Institut Català d'Antropologia

Guerra i territori (1808-1814): La guerra del Francès als pobles de banda i banda del riu Sénia, publicació 

editada pel Grup d'Estudis Rossell 750 Aniversari

El fil de la memòria: Querol, Montagut, Esblada, Bonany i Valldossera, una mirada al passat, publicació 

editada pel Centre d'Estudis Vallencs

Els peixos de les conques internes del nord-est de Catalunya, publicació editada pel Centre d'Estudis 

Comarcals de Banyoles

9s Trobades Culturals Pirinenques: La frontera al Pirineu, publicació editada per la Societat Andorrana de 

Ciències
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Beca Joan Veny

Vam rebre el treball resultant de la III Beca amb el títol Guia d'usos i models de l'estàndard oral en pallarès, realitzat per 

Noëlia Motlló.

La IV Beca Joan Veny, atorgada per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) amb el suport de la Direcció General de Política 

Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha recaigut en l'estudi La varietat lingüística 

geogràfica del Baix Ebre i el procés d'estandardització: Manteniment i pèrdua de formes pròpies, presentat pel professor 

tortosí resident a Roquetes (el Baix Ebre) Carles M. Castellà. El guanyador té ara un termini de dos anys per acabar la seva 

investigació, que li permetrà rebre la totalitat dels 6.000 euros amb què està dotada la beca. Castellà s'ha mostrat sorprès i 

content “per ser un premi inesperat” i ha reconegut que “representa una responsabilitat enorme, perquè t'has compromès a 

portar el projecte a bon port” i ha afegit que s'ho pren “com un repte, perquè et planteges què pots aportar de nou o 

d'interessant sobre el camp escollit”. Respecte al tema del treball, Castellà, que és professor de Llengua catalana i literatura 

en un institut, l'ha escollit “perquè m'agrada la investigació i la variació lingüística. I no ens cal anar molt lluny de casa per 

trobar-ne”.

En aquesta quarta convocatòria s'hi han presentat setze sol·licituds per a realitzar treballs lingüístics de temàtiques molt 

diverses, centrats en àmbits territorials molt diferents, com ara la Safor o Andorra. El jurat, que estava format per 

representants dels ens convocants, així com de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat Rovira i Virgili, ha valorat 

molt positivament la qualitat i la quantitat dels treballs presentats. Entres d'altres, les bases de la Beca apunten com a criteris 

de valoració dels treballs el seu interès científic, la metodologia de treball, l'historial científic dels sol·licitants, el grau 

d'interès de la proposta i la participació de centres d'estudis. 

I Premi de recerca Josep M. Domènech i Fargas

 El treball sobre les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos a càrrec de Lourdes Plans es troba encara en fase de 

realització. Ja s'ha completat una primera part, que és una interessant base de dades que servirà d'eina de consulta i que situa 

totes les persones i aportacions que van realitzar a les Assemblees. En aquest període s'ha avançat en la redacció de l'estudi.

Premi de recerca històrica Josep Ricart i Giralt

En aquest període hi ha hagut dues convocatòries: la XIII i la XIV.

La XIII va recaur en la proposta d'estudi  Els ports i la navegació de la Catalunya Nova (Tarragona-Delta de l'Ebre) a l'edat 

mitjana: La xarxa portuària, les rutes i els sistemes de navegació entre al-Andalus i la Corona Catalano-Aragonesa 

(segles X-XIV), de l'investigador José Javier Guidi Sánchez. 

La XIV va recaure en la proposta d'estudi El port de Barcelona: Objectiu militar durant la Guerra Civil, de l'investigador 

Oriol Dueñas Iturbe

Premi de recerca històrica “Terra d'ateneus”

Es posen les bases de la convocatòria d'una beca sobre recerca històrica vinculada als ateneus gràcies a la col·laboració 

entre l'Institut Ramon Munaner (IRMU) i la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC), que compta amb el patrocini de 

l'Obra Social de la Caixa i el suport de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del 

Departament de Cultura de la Generalitat. Aquesta beca s'emmarca dins del Pla de l'Associacionisme Cultural 2014-2016.

6.4. Premis de Recerca
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7. .Convenis i col laboracions

7.1. Activitats com a membres de l'Observatori
del Patrimoni Etnològic i Immaterial

En el marc d'aquest acord, l'Institut segueix treballant conjuntament amb la resta de membres de l'Observatori 

del Patrimoni Etnològic i Immaterial (anterior Observatori per a la Recerca Etnològica de Catalunya) i la nova 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya (anteriorment denominat Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 

Catalana). En aquest període, les reunions de treball han tingut lloc a Tàrrega, al Museu Comarcal de l'Urgell-

Tàrrega (5 d'octubre de 2012); a Arbúcies, Museu Etnològic del Montseny – La Gabella (23 de gener de 2013), a 

Reus, a la seu de Carrutxa (16 de maig de 2013) i a Esterri d'Àneu (10 d'octubre de 2013).

Des de l'IRMU es continua amb la tasca d'enviar a la redacció de la Revista d'Etnologia de Catalunya 

notícies, activitats i publicacions d'etnologia dels centres d'estudis, ampliant aquesta informació al bloc 

Etnologia.cat, dels membres de l' l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/).  

Difusió dels resultats de recerques etnològiques a través dels mitjans televisius

Des del juliol del 2010, l'IRMU forma part del comitè assessor del programa de televisió Maiors, juntament 

amb membres de centres d'estudis de les Terres de l'Ebre –Centre d'Estudis Planers, Centre d'Estudis Seniencs, 

Institut d'Estudis Comarcals del Montsià i Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre-. En aquest programa, de caire 

quinzenal, produït i emès als platós del Canal Terres de l'Ebre-TV s'aborden temàtiques de cultura popular del 

territori. El format del programa és un col·loqui-debat coordinat per un membre d'un centre d'estudis en què es 

conviden a participar investigadors i informants, acompanyat d'audiovisuals fruit de les recerques. 

Els programes que ha coordinat l'IRMU aquesta temporada 2012-2013 han abordat la tradició de licors i 

destil·lats a les Terres de l'Ebre i el paper de la dona com a cuidadora de les persones dependents en l'àmbit 

domèstic. En la taula rodona del primer programa (febrer 2013) hi va participar Teresa Castelló del Centre 

d'Estudis de la Ribera d'Ebre; Emili Lehmann, gerent d'una empresa centenària de destil·lats i licors de Tortosa, i 

Iolanda Rovira, de la Cooperativa “Arrosaires del Delta”. A la taula dedicada a la 

dóna com a eix familiar (maig 2013) van participar l'antropòloga i investigadora 

Montserrat Gestí, Teresa Castelló, del CERE i Antònia Serres, de l'Associació Pi 

del Broi. Podeu consultar els vídeos de les taules rodones als enllaços 

www.vimeo.com/canalTE i http://vimeo.com/65399995. 

L'estiu del 2013 hem fet un recull dels enregistraments de les taules rodones 

televisades les tres últimes temporades i coordinades bé per centres d'estudis, bé 

per l'IRMU, des del 2010, per tal d'incorporar-les a l'Inventari del Patrimoni 

Etnològic de Catalunya, com a documents de memòria oral relatius a la cultura 

popular catalana. 

A la tardor del 2013 l'IRMU, com ha part del comitè assessor del programa, s'ha 

compromès a coordinar un programa sobre el ball de la jota a les Terres de l'Ebre, 

durant la programació 2013-2014.

Fons: Teresa Castelló



Projectes de recerca en matèria etnològica

Durant aquest període s'ha fet el seguiment i s'han donat per tancades cinc recerques dotades amb un ajut de 

l'Institut. En concret són Transcripció i estudi de les notes folklòriques de Pere Alsius (Centre d'Estudis de 

Banyoles i Arxiu de Tradicions de l'Alguer), duta a terme per Àngel Vergés i Joan Armangué; La recuperació dels 

Pastorets de les Terres de l'Ebre: l'obra Panderos i Fabriols, de Joan Moreira (Centre d'Estudis Lingüístics i 

Literaris de les Comarques Centrals dels Països Catalans - CEL i Centre d'Estudis d'Ulldecona), a càrrec de Joan 

Francesc Vidal i Albert Aragonès; el recull de memòria oral i documentació d'un ofici a Palamós Drassanes Tino: 

La darrera nissaga de mestres d'aixa de Palamós, ), a càrrec de Jaume Badías, de la Fundació Promediterrània; el 

projecte Ponts a la mar: Vincles històrics entre Vilassar i Sardenya (Centre d'Estudis Vilassarencs), en el qual 

Alexis Serrano i Ramon Iglesias han produït un audiovisual a partir de la recollida de fonts orals i documentals 

sobre el tema tractat, i, per últim, La cuina dels pescadors. El ranxo a bord, un receptari recollit per Jaume Badias 

del Museu de la Pesca de Palamós, a través d'entrevistes-audiovisual fetes a pescadors de la població.

XI Jornada d'Etnologia a les Terres de l'Ebre

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc al Casal Municipal de Móra la Nova la XI 

Jornada d'Etnologia a les Terres de l'Ebre. Aquesta edició s'ha dedicat a la jota 

ballada de les Terres de l'Ebre i ha estat organitzada pel Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, el Museu de les Terres de l'Ebre, l'Institut Ramon 

Muntaner, el CERE i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. També es va comptar 

amb la col·laboració de l'Ajuntament de Móra la Nova i de Vídeo Ascó TV, que va 

produir la mostra d'audiovisuals de la jornada, de la mateixa temàtica. 

La conferència marc de la jornada, “El patrimoni etnomusical de les terres de 

l'Ebre: El ball de la jota”, va anar a càrrec de l'Associació d'Estudis Etnogràfics 

Grup Alacant, i hi van aportar comunicacions Josep Bargalló Badia de l'Arxiu de 

Dansa Tradicional Catalana, que va mostrar audiovisuals del ball de jota de l'Ebre recollits durant els anys setanta 

i vuitanta; Carme Balagué i Tomás Queralt, ballarins fundadors del Grup Saragatona; Dolors Serra i Francesc 

Lavega, amb l'estudi del ball de mantons d'Ulldecona, i el guitarrer i gaiter Joan Pellisa, que va explicar la jota que 

es balla a la Fatarella per Sant Blai.

La resta del programa de matí el va conformar una taula rodona, moderada per Mireia Grangé, en la qual es van 

reunir representants de diverses experiències recents de recuperació i difusió de la jota de l'Ebre. A la tarda, el 

públic de la jornada es va desplaçar a la veïna població d'Ascó per tal de participar a la ja consolidada Festa de la 

Jota de la Ribera d'Ebre.

Nou conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i les 

entitats de l'Observatori 

El 3 d'octubre de 2012 es va realitzar un acte públic de signatura del nou conveni 

de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 

les tretze entitats que integren l'Observatori per a la Recerca Etnològica de 

Catalunya (actualment Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial) per al Fons: Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

Fons: IRMU
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Sumari – punt 7.6 – econòmic en lloc de econòmic

Sumari – punt 9 – afegir (exercicis 2012-2013) després de Resultat econòmic

P. 16, paràgraf 3, línia 2 – treure una de les dues comes després de l’enllaç

P. 16-17 – L’últim paràgraf de la p. 16 i els dos de la p. 17 estan repetits: s’haurien 
d’eliminar

P. 21-22 – Com que sobra bastant d’espai al final de la p. 21 es podrien fer els gràfics una 
mica més grans

P. 32-33 – Cal treure la numeració de la llista de centres d’estudis

p. 37, paràgraf 2, línies 1 i 2 – La religió als Pirineus: territori, societat i cultura, hauria 
d’anar en negreta

p. 41, títol – S’ha de canviar pel següent text: IX Congrés de la CCEPC. Després de les 
Noves Plantes, canvis i continuïtats a les terres de parla catalana

p. 76 – Cal afegir, com a peu, el següent text: Dades de juliol de 2013
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nou trienni 2012-2014. Entre les entitats que formen part de l'Observatori es troba l'Institut Ramon Muntaner. 

Aquest conveni actualitza el ja signat al 2008 entre el Departament i deu entitats més i pretén fomentar la 

recerca i la preservació del patrimoni etnològic a Catalunya a partir d'actuacions de recerca, conservació i difusió. 

El conveni expressa el compromís de col·laboració entre el Departament de Cultura i les diferents entitats 

aportant informació sobre les recerques realitzades i a fer difusió de diferents recerques, publicacions i activitats 

que realitzen al voltant del patrimoni etnològic. 

Cultura Viva. La Recerca Etnològica a Catalunya  

Un altre programa d'activitats conjunt de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial és el de Cultura 

Viva 2013. La  Recerca Etnològica a Catalunya. En aquesta nova edició, que arriba fins al juny de 2013, l'Institut 

ha organitzat dues activitats: 

VIII Jornada de Recerca Etnològica i Centres d'Estudis. Presentació de l'Inventari del Patrimoni 

Etnològic de Catalunya 

El 9 de març de 2013, a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa es va 

realitzar la VIII Jornada de Recerca Etnològica i Centres d'Estudis organitzada pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Patronat Francesc 

Eiximenis i l'IRMU, amb la col·laboració del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i 

Comarca, de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, de l'Associació d'Història Rural i del 

Museu Etnològic del Montseny-La Gabella. Com és habitual en aquestes jornades, 

va consistir en primer lloc en la inauguració de la jornada i la presentació de 

l'Inventari de Patrimoni Etnològic de catalunya, a càrrec de Rafel Folch i Roger 

Costa i més tard es van presentar les recerques etnològiques dutes a terme per 

entitats de recerca de les comarques gironines: 

- "Els últims hereus: Història oral dels propietaris rurals gironins, 1930-2000" i 

“Forçats a foc i llum: Una història oral dels últims masovers de la regió de Girona, 1930-2000”, a càrrec d'Enric 

Saguer (Associació d'Història Rural).

- "L'Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny", "El Mas al Montseny" i  "Mirades al Montseny", a 

càrrec de Jordi Tura i Joaquim Mateu (Museu Etnològic del Montseny, La Gabella), Ferran Estrada i Xavier 

Roigé (Departament d'Antropologia, Universitat d Barcelona).

Molins de secà del Solsonès: un exemple d'inventari i promoció del patrimoni comarcal”

El dia 8 de juny a la Sénia (El Montsià), Esther Miralles del Centre d'Estudis Lacetans va presentar la recerca 

“Molins de secà del Solsonès: un exemple d'inventari i promoció del patrimoni comarcal”, una activitat que es va 

organitzar conjuntament amb els centres d'estudis Seniencs i Lacetans. 

X Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre. Fons IRMU

Fons: IRMU



Tallers i Jornades de memòria oral “Fem memòria de...”

Els 5ns. Tallers i Jornades de Memòria Oral “Fem memòria de...” es van presentar al Museu Comarcal de 

Tàrrega a l'octubre de 2012, tot aprofitant la reunió dels membres de l'Observatori i la presència de Lluís Puig, 

director general  de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, que els va presentar conjuntament amb l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló. Un 

any més, es va editar un programa genèric on els membres de la xarxa de l'Observatori van aportar activitats de 

memòria oral. L'IRMU hi va contribuir amb diferents activitats: 

Cançons populars a Mont-roig del Camp 

El 28 d'octubre de 2012 es va presentar el llibre Cançons populars a Mont-roig del Camp coordinat per 

Concepció Aragonès i presentat pel musicòleg Joaquim Icart. L'acte fou presidit per l'Il.lm Sr. Ferran Pellicer, 

alcalde de Mont-roig; pel Sr. Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona; el Sr. Andreu 

Chaparro, regidor de cultura, festes, joventut i esports de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i Josep 

Santesmases, president de la CCEPC i vicepresident segon de l'IRMU. Aquesta presentació fou organitzada pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre d'Estudis Mont-rogencs, Onada Edicions i 

l'IRMU, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, Jornal.cat i Punt 6 Ràdio. 

La vida al barri. Indústries i industrials a Valls 

Entre novembre i desembre de 2012 es van gravar diverses entrevistes de 

memòria oral per diferents espais i indústries del Barri Antic de Valls per al 

documental La vida al barri. Indústries i industrials a Valls, realitzat per Anna 

Estallo i Xavi Pete per a l'Institut d'Estudis Vallencs. L'acte de presentació es va 

realitzar el 16 d'abril de 2013

Els 6ns. Tallers i Jornades de memòria oral “Fem memòria de...” es van presentar a l'Ecomuseu de les Valls 

d'Àneu a l'octubre de 2013, tot aprofitant la reunió dels membres de l'Observatori. En aquesta edició, l'Institut va 

coordinar les següents jornades: 

 

Elaboració de licors i aiguardents tradicionals

Taula rodona organitzada el diumenge 13 d'octubre a Prat de Compte en el marc de la XII Festa de 

l'Aiguardent, amb l'Ajuntament de Prat de Compte i el Parc Natural dels Ports, i que va comptar amb la 

participació d'Emili Lehmann (“Bodegas y Destilerías Lehmann”) i Jordi Palau (Licors del Pirineu) i 

moderada per  Maria Teresa Castelló Bou, llicenciada en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya i 

coautora del llibre Licors tradicionals, aiguardents i vins generosos: Priorat-Terra Alta-Ribera d'Ebre. 

Música popular i tradicional, avui

Taula rodona organitzada el 19 d'octubre de 2013 a la Sénia amb el Centre d'Estudis Seniencs dins dels actes 

del Festival Música en Terres de Cruïlla, moderada pel musicòleg i director del Museu de la Música Jaume Ayats, 

i que va comptar amb la participació de Joan Vidal (Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a 

Tortosa);  M. Antònia Pujol, professora de la Universitat de Barcelona i membre de GREMI. Grup de Recerca en 
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Educació Musical i Innovació de la UB; professora de l'Aula de Música Tradicional i tenora, i de Josep Vicent 

Frechina, president de l'Associació Tramús: Tradició i Música, coordinador de la revista Caramella i autor del 

llibre La cançó en valencià: Dels repertoris tradicionals als gèneres moderns, editat per l'Acadèmia Valenciana 

de la Llengua. 

Veus de pescadors de Baix a Mar de Torredembarra 

Dues jornades organitzades a Torredembarra amb el Centre d'Estudis Sinibald de Mas i la Biblioteca Mestra 

Maria Antònia. La primera part es va realitzar el 25 d'octubre amb el títol “El mar des del mar: pescadors” i va 

comptar amb la participació del Dr. Gabriel Comes i Iris Gual, coautors de la monografia La Mar dels Pescadors 

de Baix a Mar; Rafel Figuerola, vogador de Baix a Mar; Daniel “de Ca l'Aurèlia”; Eduard Rovira, secretari de la 

confraria de pescadors; Josep M. Fortuny, patró major de la Confraria de Pescadors de Torredembarra, i Joan Ors, 

pescador. 

La segona part fou el 22 de novembre amb el títol “El mar des de terra: veïns de Baixamar”; taula rodona 

moderada per Albert Bonet, president del Centre d'Estudis Sinibald de Mas; amb la participació del Dr. Gabriel 

Comes, Iris Gual,  Marcel·lí Gatell i Daniel “de Ca l'Aurèlia”.

7.2. Acord de col.laboració amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

A principis de l'any 2013, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) va establir un acord de 

col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de 

Catalunya amb l'objectiu d'acostar el Museu a un major nombre de públic del territori. D'aquesta manera, i 

pensant especialment amb els centres d'estudis, el MNAC, amb la col·laboració de l'Institut Ramon Muntaner, 

ofereix a aquest col·lectiu la possibilitat de gaudir del programa El Museu és teu. 

L'objectiu d'aquest programa és facilitar la visita al Museu i l'accés al seus serveis en formats que s'adaptin a 

les necessitats dels centres d'estudis. Hi ha la possibilitat de concertar visites guiades a preus reduïts a la 

col·lecció permanent i als espais singulars del MNAC, com l'arquitectura del Palau Nacional o les reserves del 

MNAC. Amb aquest programa també hi ha la possibilitat de combinar la visita amb un dinar en els restaurants del 

Museu a preus especials, amb els paquets Dissabtes de Col·lecció i Diumenges al Palau.

El període de validesa d'aquest programa seria per temporada “alta”, en què els centres d'estudis estan més 

actius, és a dir, els períodes d'abril-maig-juny i setembre-octubre –novembre. Ara bé, el Museu està obert a 

ampliar el períodes en funció de la demanda. Les propostes poden ser tancades, com els paquets que s'han indicat 

anteriorment, obertes, segons necessitats del grup, o susceptibles de ser adaptades per millorar puntualment el 

servei del Museu.



7.3. Cessió del fons de l'IRMU a l'Arxiu
Comarcal de la Ribera d'Ebre

En el marc del conveni signat el 14 de juny de 2012, el personal de l'IRMU treballa per preparar el trasllat dels 

materials del seu fons a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. Ja s'ha endreçat una part de la documentació  

vinculada a diferents projectes com el Recercat o el Col·loqui d'Estudis Transpirinencs, que en breu seran 

dipositada a l'Arxiu. 

7.4. Consorci Drassanes Museu Marítim

III Jornada recerca local, patrimoni i història marítima

El dissabte 1 de desembre de 2012 es va realitzar al Museu marítim de 

Barcelona la III Jornada de recerca local, patrimoni i història marítima que co-

organitzen el Museu Marítim i l'Institut. 

En aquesta edició, a més de la presentació de la jornada que van realitzar Roger 

Marcet  com a director del Consorci de les Drassanes Reials i museu Marítim de 

Barcelona i M.Carme Jiménez, com a directora de l'Institut Ramon Muntaner, es va 

presentar el programa de memòria oral del Museu marítim “Veus de la mar” per 

Enric Garcia i Imma González, de l'Observatori Permanent d'Història i Cultura 

Marítima de la Mediterrània del MMB) es varen presentar també un seguit de recerques de temàtica marítima 

com són:  

“Les filles del Mar. Les dones i el mar en la societat catalana” per Eulàlia Torra Borràs (UOC) i Eliseu 

Carbonell Camós (ICRPC), (XII Premi Ricart i Giralt); “Sastres del vent. La veleria a Catalunya segle XX” per 

Elena Domingo Basora (Recerca IPEC); “Consideracions preliminars sobre l'estudi de la Càtedra 

d'Arquitectura Naval de la Junta Particular de Comerç de Barcelona, 1829-1845” per Olga López Miguel 

(Museu Marítim Barcelona); “Elements del patrimoni mariner de Castelldefels a difondre i preservar” per Josep 

Rafael Illa Sendra i Daniel Pujado Julve (Grup de Recerques Històriques de Castelldefels); “Esdeveniments 

marítims al litoral de Sitges” per Josep Jansana Ferrer; “Visions de Menorca dels viatgers nord-americans de la 

primera meitat del segle XIX” pèr Josep Miquel Vidal Hernández (Institut Menorquí d'Estudis); “El contacte 
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Aquesta col·laboració no només se circumscriu amb el programa El Museu és Teu, sinó que està previst que, 

l'any 2014, el MNAC també col·labori amb activitats de l'Institut Ramon Muntaner com el Recercat i els Tastets 

de Patrimoni.

Fons: IRMU
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A principis de 2013 ens plantejàvem la necessitat de comptar amb un servei de comunicació extern amb 

l'objectiu de fer arribar les nostres notícies i les vinculades al centres d'estudis d'una manera professional als 

mitjans de comunicació. L'empresa que actualment s'encarrega d'aquest servei és Sirga Comunicacions. A través 

d'aquesta empresa programem la comunicació de les notícies, prioritzem els temes, ens adrecem als mitjans amb 

el seu llenguatge i ens és més fàcil comunicar els nostres projectes i activitats perquè siguin recollits als mitjans.

El balanç d'aquest primer any en col·laboració ha estat molt positiu per l'increment de l'impacte de les notícies 

que generem en els diferents mitjans de comunicació. 

En aquest període també s'ha mantingut l'acord amb el diari El Punt Avui per a la promoció d'activitats 

puntuals.

7.5. Mitjans de comunicació

En aquest període hem d'agrair el suport econòmic de les Fundacions Josep Irla, de la Fundació Nous 

Horitzons, de la Fundació Privada Mútua Catalana i de l'Obra Social de “la Caixa”. Les seves aportacions ens han 

ajudat a realitzar amb major solvència els nostres projectes i activitats.  

Convenis amb suport econòmic o logístic7.6.

interdialectal valencianobalear. Presentació de l'estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Alta i de la 

Marina Baixa. Atles Lingüístic de la Marina”, per Vicent Beltran Calvo (Universitat d'Alacant i Institut d'Estudis 

Comarcals de la Marina Alta); “Senyalització de les defenses de costa (Penedès 1936 – 1939)” per  Ramon 

Arnabat i Pilar Tarrada (Institut d'Estudis Penedesencs); Presentació del 1er volum de les "Monografies del 

CEV": Naufragis a la memòria del Maresme. Actes de la III Jornada d'Estudi i debat del CEV”, per Alexis 

Serrano Méndez (Centre d'Estudis Vilassarencs); Presentació de l'audiovisual “Ponts a la mar. Vincles històrics 

entre Vilassar i Sardenya” per Ramon Iglesias Romaguera i Alexis Serrano  Méndez. (Centre d'Estudis 

Vilassarencs) i Presentació del llibre”Como nació el Salón Náutico Internacional de Barcelona: hechos y 

acontecimientos rememorados por Eusebi”Marsal” per Lluís Burillo Toledano

La jornada va acabar amb un interessant debat on es va poder copsar un cop més l' interès i els treballs que 

diferents centres d'estudis i investigadors están realitzant al voltant del patrimoni marítim. 

Actualment, s'està treballant per a la propera edició d'aquesta jornada que es realitzarà al Museu Marítim de 

Barcelona el proper 29 de noviembre de 2014 
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8. Publicacions 

1960-1980 Transicions i canvis a les Terres de Parla Catalana
El 6 de febrer de 2013 es presentava al Museu d'Història de Catalunya aquesta publicació, que és el 

resultat de les aportacions al VIII Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana, celebrat a Barcelona i Cornellà l'any 2011.

Edició del llibre Els jocs en la història
Amb el Congrés Internacional Els Jocs en la Història, que es va celebrar el mes 

de maig de 2012, es va tancar aquest programa dedicat a l'estudi dels jocs 

tradicionals. Al llarg de 2012 i 2013 es va coordinar l'edició impresa de les actes 

d'aquest congrés en un llibre editat per l'Institut Ramon Muntaner, l'editorial 

Afers i els ajuntaments de Móra la Nova i Ascó, amb el patrocini del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Mútua Catalana, 

sota la coordinació de Carles Barrull i Elena Espuny. A finals de 2013 es va 

acabar la impressió d'aquesta publicació de 433 pàgines i 39 articles sobre els 

jocs tradicionals, dividits en diferents àmbits com Educació formal i noves 

tecnologies; Jocs, comunitat, festa, turisme i ensenyament no formal; Les 

dimensions patrimonials del joc; Cultura material i immaterial i, finalment, articles de 

temàtica lliure. Aquesta nova publicació completa la col·lecció de set volums d'actes sobre jocs 

tradicionals. 
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Resultat econòmic de l’any 2012 i 20139.
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Distribució de despeses 2012
Concepte

Ingressos 2012: 537.610,28 Despeses 2012: 512.788,30

300.000

12.781,58
2,49%

11.017,17
2,15%

124.741,97
24,33%

111.263,41
21,70%

218.758,83
42,66%

5.423,10
1,06%

15.833,64
3,09%

12.968,60
2,53%

Quins elements inclouen els diferents conceptes presentats?

-  Consums d'explotació: 

- Equipaments i locals: inclou el lloguer de l'espai, el manteniment, l'assegurança i les inversions.

- Ajuts directes: són els que estan subjectes a convocatòria o que es concedeixen directament a un grup de treball o entitat. El suport a la 

CCEPC s'ha traslladat dins d'aquest apartat.

- Ajuts indirectes: són els projectes i activitats que l'Institut ofereix a tots els centres i instituts d'estudis, i el material de promoció i difusió. 

Enguany en aquest apartat també s'han inclòs les despeses de serveis professionals i dels conceptes que hi ha dins d'altres despeses i que estan 

inclou les compres i mercaderies (material d'oficina, material per a les activitats, etc.)

Distribució del balanç



0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Consums 
d’explotació

Equipaments 
i locals

Ajuts directes

Ajuts indirectes 

Personal i 
seguretat social

Amortització 
d’immobilitzat

Serveis 
professionals

Altres despeses

Distribució de despeses 2013
Concepte

Ingressos 2013: 578.028,85 Despeses 2013: 569.588,04

300.000

12.157,10
2,13%

10.841,20
1,90%

169.502,38
29,76%

119.881,63
21,05%

223.541,43
39,25%

4.288,37
0,75%

16.322,57
2,87%

13.053,36
2,29%
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vinculats a projectes concrets.

-  Personal i seguretat social

- Amortització d'immobilitzat: està relacionat amb la compra de mobiliari, material informàtic, el portal a Internet i el fons bibliogràfic de l'Institut.

-  Serveis professionals: inclou les despeses de gestoria, notari, reparacions, etc.

- Altres despeses: transports, dietes, correu, serveis bancaris, entre d'altres. També inclou l'ajustament negatiu de la imposició directa, ja que estem 

obligats a suportar l'IVA perquè tots els diners que rebem són públics i, per tant, no podem demanar-ne la devolució.
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Balanç dels deu anys 

juliol 2011-2012l' informaIRMU 

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

El 3 de juliol de 2003 ens trobàvem davant d'un projecte que partia de zero amb la intenció de dotar de recursos i eines al 

conjunt dels centres i instituts d'estudis dels territoris de parla catalana, per a fer més visible i sòlida la seva aportació a la 

cultura catalana.

Un projecte que necessitava del treball i de la complicitat entre l'administració i la societat civil i d'un equip de persones 

que desenvolupessin els projectes en el dia a dia. Actualment l'IRMU compta de manera estable amb un equip de treball 

format per sis persones: Mercè Roca i  M. Carme Jiménez (adjunta a la gerència i directora-gerent, que han format del 

projecte des de l'inici), Pineda Vaquer, Elena Espuny, Carles Barrull i Núria Sauch. En els darrers mesos també Anna 

Pallarès, qui ha format part de l'equip en diferents etapes.

Podem dir que si avui som aquí és perquè al llarg d'aquests anys s'ha demostrat que aquesta fórmula ha funcionat, donant 

pas a una estructura forta, consolidada que basa la seva activitat en els següents pilars:

Un treball intens, però discret: sempre hem tingut clar que l'important és donar visibilitat i reforçar l'activitat i 

projectes dels centres

Uns objectius i unes línies de treball clares

La voluntat de cercar sinergies i complicitats amb d'altres institucions

Una feina de proximitat amb les entitats i les persones que les integren

Però què podem destacar d'aquests deu anys de funcionament de l'Institut?

En destaquem quatre eixos:

1. Els projectes pensats per donar visibilitat al col·lectiu

2. Les línies d'ajuts

3. El suport logístic en el dia a dia i en les activitats dels centres

4. La interlocució davant les administracions i d'altres institucions o col·lectius

No podrem entrar en detall en cadascun d'aquests punts però us mostrem algunes dades de cadascun d'aquests eixos. 

1. Projectes pensats per donar visibilitat a la ingent activitat dels centres

La creació d'un portal a internet, recentment renovat, que és l'espai de referència de la recerca i l'activitat dels centres i 

instituts d'estudis locals i comarcals. Un espai de col·laboració on totes les entitats poden participar aportant-hi la informació 

sobre les seves activitats i projectes. Quan el portal es va posar en marxa el juliol del 2004 es van realitzar diferents reunions 

informatives per territoris adreçades als centres. El portal s'ha anat construint progressivament i actualment hi ha tres-cents 

centres registrats sobre els quals es pot trobar informació. 



l' informaIRMU 

En el marc del desè aniversari es presenta la seva versió renovada, molt més àgil i més adaptada a les noves aplicacions.

També calia que els centres disposessin d'una diada de projecció, trobada i reconeixement. Per aquest motiu vam crear el 

RECERCAT. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana. Una activitat que ara ha celebrat la seva 

novena edició, plenament consolidada, i que té lloc anualment a la ciutat Capital de la Cultura Catalana. El RECERCAT  

permet compartir amb el públic general l'activitat i projectes dels centres, és el punt de trobada anual de les entitats, genera 

debats entorn temes d'interès per als centres i per a la societat, i és la diada per a reconèixer a un centre i a una persona 

vinculada al món dels centres d'estudis per les seves trajectòries. 

Calia treballar en la línia de posar la recerca generada pels centres d'estudis a disposició del conjunt dels investigadors i 

per aquest motiu vam ser una de les primeres institucions a participar en el projecte RACO (Revistes Catalanes en Accés 

Obert) del CBUC. 

I un dels darrers projectes posats en marxa, molt important perquè suposa el reconeixement i una mostra de gratitud per a 

les persones que formen part dels diferents centres d'estudis, és el Carnet Recercat. El Carnet s'ofereix a tots els socis dels 

centres d'estudis, convertint-lo en un element d'identitat del col·lectiu, i els ofereix avantatges de diferent indole però 

principalment en el camp de la cultura.

Aquests serien alguns dels projectes a destacar. Però no podem deixar de fer referència a l'Espai Despuig, al projecte els 

Jocs en la Història, a l'exposició “El món agrari a les terres de parla catalana”, als diferents congressos que hem celebrat des 

de l'any 2004 en col·laboració amb la CCEPC i als projectes amb què hem col·laborat i col·laborem amb la Generalitat com 

l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial o el Cens d'Arxius de Catalunya.

2. Línies d'ajuts

Una altra de les necessitats per les quals va ser pensat l'IRMU va ser per a donar suport econòmic i logístic als projectes, 

publicacions i activitats dels centres d'estudis. Per aquest motiu, poc després de la seva constitució s'obrien dues línies 

d'ajuts: una per a projectes d'investigació i de difusió cultural i l'altra per donar suport a les activitats organitzades des dels 

centres. També es van realitzar diferents convocatòries d'ajuts per subvencionar equipament informàtic. Anys més tard, 

s'obrí també una convocatòria per a publicacions, ja que és una de les línies principals de treball de les entitats i perquè es 

considera prioritari donar sortida i comunicar les recerques que es realitzen des del món local. S'han realitzat fins a 

l'actualitat vuit convocatòries a projectes, onze d'activitats i 8 de publicacions. En total s'han concedit:

Entorn a cent cinquanta ajuts a projectes

Més de tres-cents cinquanta ajuts a activitats

Més de quatre-cents cinquanta ajuts a publicacions

Una seixantena d'ajuts d'equipament informàtic

 El que hem observat al llarg d'aquests anys és la gran rendibilitat dels recursos concedits a través d'aquests ajuts per part 

dels centres, el treball cooperatiu entre les entitats i el paper dels centres d'estudis com a agents dinamitzadors socials, 

culturals i econòmics del seu espai més immediat. Només cal repassar el gran nombre d'editorials i impressors locals que es 

nodreixen dels projectes realitzats per centres d'estudis.

3. El suport logístic en el dia a dia i en les activitats dels centres

Sovint l'IRMU ofereix suport logístic als centres en els desenvolupament de les seves activitats o assessorament en els 

seus projectes. També és cridat per a coordinar projectes en què hi ha implicats diferents centres d'estudis, com és el cas de 



diferents projectes com l'Any Cabrera, el 700 aniversari de la fi de l'orde del temple o el centenari de la Setmana Tràgica a 

Barcelona.

4. La interlocució davant les administracions i d'altres institucions o col·lectius

A través de l'Institut els centres d'estudis han pogut participar en diferents projectes o han pogut beneficiar-se de 

determinats ajuts.

Com a conclusió podem dir que l'Institut Ramon Muntaner és el resultat de la suma de la feina ben feta de moltes 

persones, de complicitats i sinèrgies, d'unes línies de treball dissenyades atenent a les necessitats del col·lectiu al qual 

s'adrecen i de la convicció en la necessitat de proximitat amb les entitats i les persones.

Dades dels ajuts

Subvenció convocatòries  Total concedit

Ajuts a publicacions 8 455
Ajuts a activitats 11 352
Ajuts a projectes 8 138
Ajuts a equipament informàtic 2 57
Beca Joan Veny 3 3
Premi Josep M. Domènech 1 1
Premi Josep Ricart i Giralt 3 3

Dades del portal

Fitxes de centres d'estudis    300
Monografies dels centres 1.161
Revistes      135
Altres publicacions      505

Dades de RACO (comptabilitzacions fins al 2012)

Revistes de centres d'estudis entrades per l'IRMU 48
Números de revista entrats 1.306
Articles entrats 15.368
Consultes totals (fins setembre 2012) 777.766
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Publicacions de l'IRMU

Col·lecció Espai Despuig (8 números)
Col·lecció Recerca i Patrimoni Etnològic (2 números)
Col·lecció Els Jocs en la Història (4 números)
Cultura i recerca local al segle XX: Dels erudits locals als centres d'estudis
La Setmana Tràgica: Motius i fets
La Guerra del Francès als territoris de parla catalana
Itineraris de la guerra del francès: una passejada per la història dels territoris de parla catalana
Plecs d'història local - 2a. etapa (23 números)

Activitats periòdiques

Espai Despuig: taula rodona sobre centres d'estudis   8 edicions
RECERCAT   9 edicions
Fira del Llibre Ebrenc 10 edicions
Jornada de l'IRMU   3 edicions
Tastets de Patrimoni   6 edicions

Col·laboració en les trobades territorials 

Títol de la trobada edició

Trobades Culturals Pirinenques 9
Trobada d'Entitats de la Diòcesi de Tortosa 7
Trobada d'Entitats del Maresme 6
Trobada d'Estudiosos i Centres d'Estudis d'Eramprunyà 5
Trobada de Recerca de l'Anoia 1
Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès 9
Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona 18
Trobada d'Entitats de Terres de Cruïlla 4
Trobada Cultural del Matarranya 22
Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat 1
Trobada d'Entitats d'Estudi del Baix Llobregat 4
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