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Editorial

M. Carme Jiménez Fernández,

Directora de l’Institut Ramon Muntaner.

El patrimoni cultural immaterial ha estat un dels àmbits d'actuació més importants de l'Institut 

Ramon Muntaner el 2016. L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre ha 

avançat d'una manera important, aprofitant que les bases del projecte, l'equip i la metodologia de 

treball ja van quedar fixades a finals de 2015. S'han incorporat ja diferents fitxes d'elements de les 

set categories i de les quatre comarques. L'objectiu inicial era que el projecte es tanqués cap al mes 

de març de 2016, però finalment s'ha decidit allargar-lo fins el mes de juliol de 2017 amb 

l'objectiu d'assolir els cent elements incorporats. Al llarg d'aquest any s'ha realitzat una tasca de 

comunicació important que ha permès donar a conèixer entre la població de les Terres de l'Ebre el 

projecte. Paral·lelament, hi ha d'altres inventaris que s'inicien amb la mateixa metodologia del de 

Terres de l'Ebre al Penedès, al Vallès i el de Menorca. També s'ha posat en marxa el de danses 

vives de Catalunya.

Un altre projecte important aquest 2016 ha estat l'estudi de les escoles de música vinculades a 

Bandes de Catalunya que va ser encarregat pel Consell de la Cultura i de les Arts (CONCA) a 

l'Institut Ramon Muntaner i que va ser presentat el mes de juliol.

Una altra fita assolida ha estat la presentació del primer número de la col·lecció “Terra 

d'Ateneus” de l'editorial Afers que es fa efectuar l'any passat, i que és el resultat de la recerca 

guardonada amb la I Beca Terra d'Ateneus. El primer número té per títol Societat i sociabilitat. El 

Cercle literari i els inicis de l'associacionisme recreatiu, cultural i polític a Vic (1848-1902), de 

David Cao Costoya. Aquesta beca és possible al suport de la Direcció General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el 

patrocini de l'Obra Social de la Caixa.

Finalment, gràcies al programa de garantia juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunya hem 

pogut comptar sis mesos amb una persona llicenciada en pedagogia que ens ha ajudat a abordar 

temes relacionats amb ensenyament i la seva vinculació amb el món de la recerca i el patrimoni 

local. S'ha elaborat un material per a difondre accions que permetrien la interacció entre els 

centres d'estudis i els diferents cicles formatius. També s'ha anunciat la creació d'un premi de 

recerca jove dins els que convoca anualment l'AGAUR amb el títol de Ramon Muntaner per tal de 

visibilitzar i promoure treballs de recerca local que proposin una aplicabilitat. 

Tanquem un any del que podem fer un balanç molt positiu  i en què s'han obert nous projectes 

amb grans perspectives de futur per a valoritzar i difondre la tasca dels centres d'estudis.
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Funcionament intern1.
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El 2016 s 'ha iniciat  un nou 

programa de contractació adreçat als 

joves amb el nom de Garantia Juvenil. 

La Garantia Juvenil és un programa 

europeu cofinançat per la Iniciativa 

d'Ocupació Juvenil del SOC i pel Fons 

Social Europeu 2014-2020, que 

pretén facilitar l'accés als joves al 

mercat laboral. Aquest programa està 

adreçat a les persones desocupades 

entre 16 i 29 anys, amb títols de grau mitjà, grau superior o universitaris, amb l'objectiu de 

reduir-hi l'atur juvenil i proporcionar experiències laborals de qualitat.

Gràcies a aquest programa l'Institut Ramon Muntaner ha pogut incorporar una persona 

jove, Meritxell Amorós, amb un grau de Pedagogia, s'ocuparà de treballar la relació entre 

recerca local, centres d'estudis i el sector de l'ensenyament. La seva vinculació a l'IRMU 

finalitzarà al maig de 2017.

També gràcies a un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Priorat en el 

marc del Projecte Singulars ha pogut accedir a una beca contracte de pràctiques no 

laborals en empreses. Aquest programa ens ha permès incorporar una persona per 

realitzar tasques administratives, Sílvia Besó.

Un altre aspecte destacat del funcionament intern han estat les actuacions relacionades 

amb els fons documentals i el fons bibliogràfic. En relació als fons documentals s'ha 

treballar per tal de preparar i traslladar noves caixes de documentació a l'Arxiu Comarcal 

de la Ribera d'Ebre. També s'ha treballat per avançar en la catalogació del Fons 

Bibliogràfic de l'IRMU i s'han fet gestions per veure si el fons es pot dipositar en alguna 

biblioteca pública com a fons especialitzat per tal que estigui a disposició del conjunt de 

la ciutadania.

En relació a la composició del patronat es va procedir a la renovació dels membres 

nomenats en representació de la CCEPC. 
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La dotzena edició del Recercat celebrada a Vic els dies 29, 30 d'abril i 1 de maig de 

2016 i organitzada per l'Institut Ramon Muntaner, la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana, el Patronat d'Estudis Osonencs, la Generalitat de 

Catalunya i l'Ajuntament de Vic. El Recercat del 2016 es va convertir en un espai de 

confluència de les administracions, catalana, valenciana i balear. La taula rodona 

que va donar el tret de sortida a aquesta edició, el divendres a la tarda, va fer bo el 

símil de la mata de jonc de Ramon Muntaner, ja que va fer evident una aposta 

ferma per part dels representants institucionals per treballar de manera conjunta i 

coordinada per tal d'unir esforços, compartir experiències i enfortir l'àmbit 

cultural dels territoris de parla catalana.

 A la taula rodona que duia per títol “Oportunitats i reptes de la cultura en el 

context polític actual” hi van intervenir: el Sr. Jaume Gomila, director general 

de Cultura de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern 

de les Illes Balears; el Sr. Joan-Elies Adell, coordinador de l'Oficina de l'Alguer i de les 

activitats culturals i de promoció de la llengua catalana a Itàlia. Generalitat de Catalunya. Delegació 

del Govern a Itàlia; el Sr. Antonio Bravo, subdirector general de Patrimoni Cultural i Museus de la 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana; el Sr. Ximo 

López, cap de la Direcció Territorial de Cultura de València. Generalitat valenciana i el Sr. Lluís Puig, 

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

la Generalitat de Catalunya i president de l'IRMU. La taula va ser moderada pel professor de la UOC 

Narcís Figueras, vicepresident segon de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i vocal 

del patronat de l'IRMU.

El debat va tenir una primera part, més expositiva, en què cadascun dels participants va esbossar les 

línies de treball que es plantegen des de la seva institució per a aquesta legislatura. En el cas de l'Alguer 

es va fer un èmfasi especial en el paper d'acompanyament i de suport que duu a terme la Generalitat en 

relació amb la pervivència del català a l'Alguer i el respecte per les altres llengües que també es parlen a 

la illa de Sardenya.

En la segona part, els participants van destacar que el moment actual representa una gran oportunitat 

i que s'ha volgut fer una primera prospecció en forma de pla estratègic, en el cas del País Valencià i les 

Illes Balears, sobre la situació del món de la cultura, per tal de posar immediatament en marxa línies de 

treball coherents i que responguin a les necessitats dels ciutadans.

S'hi van proposar diferents vies de col·laboració:

Reunions  pe r iòd iques  pe r  fe r  un  segu iment  de l s  t emes  de  t r eba l l  con jun t .

Obrir la possibilitat de circuïts professionals conjunts.

Acords per tal d'homologar legislació vinculada a temes de patrimoni.

Col·laborar en l'aplicació de metodologies comunes en l'estudi del patrimoni. Ja s'està treballant en 
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Imatge de la fira de centres d'estudis.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner

aquesta línia. En breu, la metodologia per a l'elaboració de 

l'Inventari del Patrimoni Immaterial de les Terres de l'Ebre 

s'estendrà a altres territoris de Catalunya, però també a 

Menorca. El 20 de maig va tenir lloc una jornada a Maó en 

aquesta línia.

Debat conjunt sobre els respectius plans estratègics i línies 

d'actuació per tal de consensuar les principals actuacions 

previstes.

Treball col·laboratiu en temes patrimonials que afectin 

diferents espais territorials.

El president de l'Institut Ramon Muntaner, el Sr. Lluís Puig, 

va deixar la porta oberta a la incorporació dels governs Balear i Valencià al patronat de l'Institut Ramon 

Muntaner, amb seu a Móra la Nova, que té com a objectiu el suport als centres i instituts d'estudis de 

recerca local i comarcal dels territoris de parla catalana i que des del 2003 treballa amb normalitat per a 

tot l'àmbit lingüístic.

Aquesta taula rodona va significar, doncs, un punt de partida amb vista a un treball conjunt dins 

l'àmbit cultural català entre diferents administracions que pot revertir d'una manera molt positiva en les 

persones que practiquen i viuen la cultura des dels seus interessos i des del territori.

Com en cada edició, els premis Recercat van ser l'acte central i més multitudinari. El Temple Romà 

de Vic va quedar petit per acollir totes les persones que hi volien assistir. 

Aquests guardons volen reconèixer la tasca feta tant col·lectivament pels centres d'estudis en el 

conjunt dels territoris de parla catalana, com en l'àmbit particular per persones que hi estiguin 

vinculades. El lliurament  tenia lloc el dissabte a dos quarts de dues del migdia amb la presència de 

l'Honorable Sr. Santi Vila, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, qui va presidir l'acte; de 

l'Excel·lentíssima Sra. Anna Erra, alcaldessa de la ciutat, del Dr. Jordi Montaña, Rector Magnífic de la 

Universitat de Vic i el Sr. Lluís Puig, Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 

Cultural del Departament de Cultura i president de l'IRMU. 

Els premiats en aquesta edició van ser l'Institut d'Estudis Eivissencs, en la modalitat d'entitat, i a 

Antoni Pladevall i Artur Blasco, ex aequo, per al premi a la persona.

Pel que fa a l'Institut d'Estudis Eivissencs, fundat l'any 1949, té com a grans eixos d'actuació la 

defensa de la identitat pitiüsa, la protecció del patrimoni natural i cultural i la reivindicació de la 

llengua. Durant aquests anys, ha dut a terme un programa cívic i cultural amb resultats importants de 

continuïtat: el Curs Eivissenc de Cultura, la Festa de la nit de Sant Joan, els premis literaris de la nit de 

Sant Joan i Baladre, les Mencions d'Honor Sant Jordi, les publicacions periòdiques Eivissa i El Pitiús, 

una nombrosa producció bibliogràfica, els cursos de català per adults a bona part dels municipis 

illencs, entre d'altres. Actualment, desenvolupa una important tasca a partir de grups de treball 
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Taula rodona “Oportunitats i reptes de la
cultura en el context polític actual”.

Fotografia: Institut Ramon Muntaner

interdisciplinaris, el manteniment de l'activitat editorial i la publicació de la revista Eivissa, 

l'acolliment d'organitzacions i la promoció de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.

Per la seva part, Antoni Pladevall, nascut a Taradell l'any 1934, sacerdot i historiador, va estudiar al 

Seminari de Vic i a la Universitat Catòlica de Lovaina. És autor d'un centenar de llibres i de més de tres-

cents articles; ha publicat, entre altres, nombroses monografies locals (Centelles, Tona, Taradell, 

Seva...); destaca la seva vinculació a nombroses entitats i centres d'estudis. Va ser el primer president 

dels Amics del Romànic, membre de la Junta del Patronat d'Estudis Osonencs i de la del Centre 

Excursionista de Catalunya i també ha col·laborat amb els Amics del Montseny, la Institució de 

Genealogia i Heràldica i l'Institut d'Estudis Penedesencs, entre d'altres. Podreu conèixer més detalls de 

la seva trajectòria en l'entrevista d'aquest mateix número de Frontissa.

Quant a Artur Blasco, nascut a Barcelona l'any 1933, és llicenciat en Biologia per la Universitat 

Central de Barcelona, però la seva recerca ha estat sempre vinculada al món de la música i la cultura 

popular i tradicional al Pirineu, essent cabdal la seva tasca per a la recuperació de l'acordió diatònic a 

Catalunya i del cançoner de tradició oral al Pirineu, del qual n'ha publicat els 12 volums i els 80 DVD de 

l'obra A peu pels camins del cançoner. Serà la persona 

entrevistada en el proper número.

Les candidatures als premis Recercat es poden preparar al 

llarg de tot l'any i el termini per presentar-les serà finals de 

març principis d'abril del 2017. Us animem a impulsar el 

reconeixement a una persona i una entitat.

El programa també va oferir diferents espais per a 

compartir experiències i generar debat. El dissabte matí 

s'iniciava amb l'activitat Mosaic Recercat. Mostra de 

projectes de recerca o difusió cultural produïts des dels 

centres d'estudis. L'objectiu d'aquesta activitat era la 

presentació de projectes realitzats des dels centres d'estudis 

durant els darrers dos anys. Es van presentar: “Una història a 

la intempèrie: el llegat patrimonial de la fàbrica i colònia de 

Gallifa (les Masies de Voltregà)”, a càrrec de Marina Cirera, 

Centre d'Estudis del Voltreganès; “Pedres que parlen. Ruta 

literària pels temples catalans”, a càrrec de Mireia Munmany, 

Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari Català; “Atles 

domenequià: obra raonada de Lluís Domènech i Montaner”, 

a càrrec de Gemma Martí Centre d'Estudis Lluís Domènech i 

Montaner i “Estudi del camí Cardoner a la cara nord del Cadí 

(l'Alt Urgell i la Cerdanya)”, a càrrec de Lluís Obiols, Institut 

d'Estudis de l'Alt Urgell. L'activitat va ser moderada per 

David Moré, Centre d'Estudis Tossencs.

La fira, punt de trobada dels centres d'estudis.
Fotografia: CCEPC
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Posteriorment, va tenir lloc la segona edició de la taula 

rodona “Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil”. 

Un espai conduït per les Comissions Cíviques del Patrimoni del 

Baix Llobregat i les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de fer una 

aproximació al patrimoni des dels centres d'estudis sobre la base 

dels casos que han treballat les dues comissions cíviques 

constituïdes actualment, la presència d'experts i les aportacions 

dels assistents. El tema proposat per enguany va ser: “Processos 

de patrimonialització i refuncionalització”. Hi van participar: 

Gemma Domènech, doctora en Història de l'art i investigadora a 

l'ICRPC; Marina Ocaña, directora del Museu Arqueològic de 

l'Esquerda i secretària de la Fundació l'Esquerda; Xavier 

Roviró, del Grup de Recerca Folklòrica d'Osona i Victòria 

Almuni, presidenta de la Comissió Cívica del Patrimoni de les 

Terres de l'Ebre i presidenta del Centre d'Estudis Seniencs qui 

va ser l'encarregada de conduir l'acte.

Finalment a la tarda tenia lloc la presentació de la de la base 

de dades de l'associacionisme històric català (1870-1980), 

elaborada pel grup de recerca ISOCAC de la URV, amb la 

col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, l'IRMU i la CCEPC, a càrrec de Ramon Arnabat. 

L'activitat va ser conduïda per Lluís Anglada, director  de  

l'Àrea  de  Biblioteques,  Informació  i  Documentació – 

CBUC,  Consorci  de  Serveis  Universitaris  de  Catalunya  

(CSUC) i membre del Patronat d'Estudis Osonencs.

En el marc del Recercat també es van poder visitar tres 

exposicions: “Ateneus. Cultura i llibertat”, produïda per la 

Federació d'Ateneus de Catalunya, ubicada al Temple Romà de 

Vic ; “Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”, produïda per la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut 

Ramon Muntaner al Col·legi d'Aparelladors i “Apel·les 

Mestres: artista total i home polièdric”, produïda per l'Esbart 

Català de Dansaires a l'edifici del Seminari.

La propera edició tindrà lloc a Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017. S'està avaluant el conjunt 

de l'activitat per tal de consolidar-la, revisar-la i reformar-la amb l'objectiu que encara tingui una major 

projecció fora del propi col·lectiu.

Artur Blasco, premi Recercat 2016. 
Fotografia: CCEPC

Antoni Pladevall, premi Recercat 2016. 
Fotografia: CCEPC

Institut d'Estudis Eivissencs, premi 
Recercat 2016. Fotografia: CCEPC
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3.
L'IRMU i les tecnologies
de la informació

3.1  Portal i eines de difusió 

Després dels canvis en la gestió tècnica de la web de l'Institut Ramon Muntaner l'any passat, 

a partir dels quals l'empresa tarragonina Technodac se'n va començar a fer càrrec,  

durant aquest 2016 s'han seguit actualitzant els continguts de les notícies i dels diferents 

apartats relacionats amb els projectes de l'Institut Ramon Muntaner i dels centres d'estudis. 

Les modificacions principals s'han centrat en afegir-hi nous apartats per tal de complir amb la 

Llei de Transparència Catalana, entre els quals destaquen el pla de treball, el codi ètic i de bon 

govern, el balanç social o els comptes anuals, entre d'altres.

A més d'aquesta gestió tècnica de la web de l'Institut Ramon Muntaner, Technodac també ha 

començat a treballar en la pàgina del projecte “Patrimoni oblidat, memòria literària”, que 

recollirà no només els continguts de l'exposició del mateix nom i del catàleg, sinó també totes 

les fitxes d'elements patrimonials recollides durant l'execució del projecte, amb la 

geolocalització corresponent que en permeti la ubicació en un mapa interactiu. Aquesta web 

està prevista que es presenti l'any 2017.

Per últim, s'ha seguit fent difusió de les activitats de l'Institut Ramon Muntaner a través del 

newsletter setmanal i també de les xarxes socials, en especial Facebook i Twitter, a més de 

continuar col·laborant amb Sirga Comunicació com a servei de premsa.

www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

3.2  Projecte RACO 

Durant l'any 2016 s'ha treballat a RACO en diverses  revistes ja 

publicades  en anys anteriors, ja sigui penjant nous sumaris, penjant 

textos complet de sumaris publicats l'any anterior o penjant sumari i 

text complet de nous números que no tenen embargament, com es pot 

veure a continuació:  
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■ Sumari i Text complet Quaderns del 

Pregoner 29

■ Sumari L'Aiguadolç 43-44

■ Sumari Sarrià 11

■ Sumari Quaderns de Vilaniu 67

■ Sumari Quaderns de Vilaniu 68

■ Sumari Quaderns de Vilaniu 69

■ Text complet Quaderns de Vilaniu 63

■ Text complet Quaderns de Vilaniu 64

■ Text complet L'Aiguadolç 42

■ Text complet Del Penedès 31

■ Text complet Miscellanea Aqualatensia 15

■ Text complet L'Ordit 4

■ Sumari L'EROL 128

■ Text complet  L'EROL 126

■ Sumari Miscellanea Aqualatensia 16

■ Text complet Aplec de Treballs 33

■ Text complet La Rella 28

■ Sumari Miscel·lània Aqualatensia 16

■ Sumari i text complet l'Ordit 5

■ Sumari i Text complet Mirmanda 7

■ Sumari Aplec de Treballs 34

A més, també s'hi han publicat 3 noves 

revistes:

■ Lo Floc, del Centre d'Estudis Riudomencs  

(215 sumaris i text complet)

■ Síntesi, dels Amics de Besalú i el seu 

comptat  (3 sumaris  text complet)

■ Trobades del Maresme, del Centre 

d'Estudis Vilassarencs (7 sumaris i text 

complet)

En aquests moments, estem treballant a la intranet amb el Butlletí Arqueològic, de la Reial 

Societat Arqueològica Tarraconense, del qual ja tenim penjats 36 números (de 1976 al 2013) i 

ens falta penjar des de l'any 1901 (prèvia separació d'articles). El fet d'haver contractat durant 

un mes una persona  destinada a aquest projecte ha permès avançar en aquestes revistes. 

A més, les revistes següents han estat aprovades enguany pel Comitè Editorial de RACO i 

restem a l'espera de poder-les penjar durant el 2017: 

■ Estudis de Constantí. Centre d'Estudis de 

Constantí 

■ Historia et documenta.  Arxiu Comarcal de 

Valls 

■ Jornades de Treball. Grup de Recerques de 

les Terres de Ponent 

■ Assemblees d'Estudis. Amics de Besalú 

■ Quaderns de les Assemblees. Amics de 

Besalú 

■ Studium Mediavale . Amics de Besalú 
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■ Trobades d'Estudiosos de les Garrigues. Centre d'Estudis de les Garrigues 

Paral·lelament, en aquests moments tenim dues revistes pendents d'aprovar pel Comitè 

Editorial de RACO

■ Estudis Baleàrics. Institut d'Estudis Baleàrics

■ Butlletí Mestall. Associació d'Història Rural. 

 

Per últim, també cal destacar que algun centre d'estudis s'ha interessat en què la seva revista 

també estigui present a RACO, per la qual cosa durant el proper any començarem altres 

tràmits per ampliar el número de publicacions de centres d'estudis a RACO.

Pel que fa a les consultes que han tingut les revistes dels centres d'estudis que estan sota el 

paraigües de l'Institut Ramon Muntaner aquest any 2016 (a data 1-12-16) han estat de 

891.956.

A continuació podem veure el gràfic de les consultes de les revistes per països 

www.irmu.cat
El portal actiu dels centres d'estudis

2016
875.437

2015
1.083.796

1-12-16
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Un altre dels serveis específics als centres d'estudis que ha dut a terme l'Institut Ramon 

Muntaner durant aquest 2016 ha estat el d'assessorament a revistes publicades per aquestes 

entitats, amb l'objectiu d'aplicar-hi els criteris de qualitat editorial necessaris per entrar en 

registres de qualitat editorial com CARHUS+.

Amb aquest servei d'assessorament es vol millorar la qualitat editorial d'aquestes revistes 

pel que fa a criteris informatius, tant generals de la revista com referents als articles que la 

componen, i també en referència al procés editorial de la publicació.

D'aquesta manera, l'Institut Ramon Muntaner ha començat enguany aquest programa, que 

de moment s'ha aplicat a les revistes següents:

- La resclosa, del Centre d'Estudis del Gaià

- Mirmanda, del Grup Mirmanda

Està previst que, properament, més revistes de centres d'estudis s'adhereixin a aquest nou 

servei d'assessorament, ja que l'Institut Ramon Muntaner aposta fortament perquè s'incloguin 

a registres d'avaluació com CARHUS+, amb l'objectiu que les publicacions de recerca local i 

comarcal dels territoris de parla catalana tinguin el reconeixement acadèmic que es mereixen.

CARHUS+ és un registre d'avaluació de revistes científiques de l'àmbit de les humanitats i 

les ciències socials realitzat per l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 

Recerca) que classifica més de 5.000 revistes científiques centrades en les humanitats i les 

ciències socials. Amb motiu de l'última actualització del registre, l'Institut Ramon Muntaner 

va presentar a l'AGAUR un document d'al·legacions demanant la inclusió a CARHUS+ d'un 

seguit de revistes de centres d'estudis, per la qual cosa es va passar de les dotze publicacions 

editades per aquestes entitats en l'edició de 2011 a les dinou de l'edició de 2014:

Qualificació A

Ausa (Patronat d'Estudis Osonencs)

 

Qualificació B

Mot so razo (Centre d'Estudis Trobadorescos) 

4.
Servei d’assessorament a
revistes de centres d’estudis
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Qualificació C

Aguaits (Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta)

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 

Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 

Quaderns de la Selva (Centre d'Estudis Selvatans)

Terme (Centre d'Estudis Històrics de Terrassa) 

Urtx (Museu Comarcal de l'Urgell)

Qualificació D

Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura

Aplec de Treballs (Centre d'Estudis de la Conca de Barberà) 

Beceroles (Lo Cel) 

Finestrelles (Centre d'Estudis Ignasi Iglésias) 

Mascançà (Centre de Recerques del Pla d'Urgell “Mascançà”)

Modilianum (Associació Cultural Modilianum)

Plecs d'Història Local (Institut Ramon Muntaner) 

Recerca (Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre

La Rella (Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó) 

La Resclosa (Centre d'Estudis del Gaià) 
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5.
Projectes coorganitzats
o amb el suport de l'IRMU

5.1. Projectes

Calendari

A començament de 2016 es va editar i distribuir el calendari de l'Institut Ramon muntaner 

amb diferents projectes i activitats de centres d'estudis amb imatges de l'exposició “Patrimoni 

oblidat, memòria literària” realitzada per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana i l'Institut Ramon Muntaner

Com cada any, cap a la tardor s'ha començat a la recollida de dades de les activitats del 2017 

per tal d'incorporar-les al calendari de l'any vinent. L'increment d'activitats incorporades al 

calendari s'ha mantingut, amb un total de més de 400 entrades de jornades, exposicions, cicles 

de conferències, congressos i altres activitats realitzades per centres d'estudis.  

Com en les edicions anteriors, també s'ha marcat una temàtica per tal d'il·lustrar el calendari. 

En aquesta ocasió, s'ha triat el projecte imatges dels diferents Inventaris de Patrimoni 

Immaterial que s'estan realitzant a les Terres de l'Ebre, Penedès i Menorca.   
 

Carnet Recercat

Des de 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'Estudi de Parla Catalana, més de 5.000 socis de centres d'estudis de parla catalana 

gaudeixen de les avantatges que aquest ofereix. 
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Quasi una quarentena d'empreses i entitats col·laboren amb 

el carnet oferint descomptes i promocions en entrades (a 

museus, teatres i  altres espectacles), descomptes en 

publicacions a editorials, llibreries i llibreries de museus, en 

serveis reprogràfics, descomptes en serveis d'oci, en 

allotjament, en productes alimentaris,   en productes 

d'informàtica, serveis dentals, etc. 

La llista dels col·laboradors en el carnet estava  integrada el 2016 per: 

-Editorial Afers

-L'Avenç

-Museu Marítim de Barcelona

-Editorial Barcino

-Museu de la Mediterrània

-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
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Estada de l'exposició a Sant Cebrià Vallalta
Fons: Ajuntament de Sant Cebrià Vallalta

COMISSIONS CÍVIQUES DE PATRIMONI

Les Comissions Cíviques de Patrimoni del Baix Llobregat i de les Terres de l'Ebre 
han continuat amb la seva activitat aquest 2016.
En el cas de la Comissió del Baix Llobregat s'han centrat en dos temes: el Centre 
Cultural l'Artesà del Prat i les actuacions de remodelació i actuació que s'hi volen 
fer des de l'Ajuntament i la marca “EL Romànic al Baix Llobregat” que és un tema 
resultat del Llibre Blanc elaborat pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat resultat d'un ampli procés participatiu. Es va proposar crear una marca 
i uns itineraris del romànic del Baix Llobregat i es proposa, en primer lloc, fer un 
inventari dels edificis d'aquest estil arquitectònic de la comarca.
En el cas de la Comissió Cívica de les Terres de l'Ebre, es van realitzar estudis dels 
següents casos: la proposta de suport al projecte de xarxa de camins de la Serra 
de Cardó i la seva àrea d'influència, l'estat de les edificacions del Balneari de 
Cardó i la proposta de la II Jornada d'intervenció en patrimoni a les Terres de 
l'Ebre que s'impulsa des de la Comissió. També han estan treballant en el 
desenvolupament de la seva pàgina web.
Les dues comissions han participat en la conceptualització de la taula rodona “El 
patrimoni a debat” en el context del Recercat 2017 a Reus. La temàtica triada ha 
estat l'estudi i protecció del patrimoni en els espais agraris. En breu, es 
concretaran els participants
Des de l'IRMU hem continuat fent el seguiment de les dues comissions i algunes 
de les reunions de la des les Terres de l'Ebre es fan alternativament a la nostra 
seu a Móra la Nova i a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. 

Plecs 2016

Com cada any, l'Institut Ramon Muntaner ha editat quatre números més dels Plecs 

d'Història Local, suplement d'història local de la revista L'Avenç.

Aquest 2016, els dossiers i els responsables dels números corresponents han estat els 

següents:

Núm. 160 (febrer)�  

L'esport i la identitat local, coordinat per Carles Santacana, (Universitat de 

Barcelona – Centre d'Estudis de l'Hospitalet). 

Núm. 161 (abril)�  

Sociabilitats i associacionisme a la Catalunya ciutat, coordinat per  Ramon 

Arnabat (Universitat Rovira i Virgili). 

Núm. 162 (juliol-agost)

Els canvis alimentaris a Catalunya, coordinat per Enric Saguer (Centre de 

Recerca d'Història Rural, Universitat de Girona).

Núm. 163 (novembre)

L'estiueig, objecte d'estudi polièdric, coordinat per 

Joaquim M. Puigvert Solà (Universitat de Girona) i Narcís 

Figueras Capdevila (Universitat Oberta de Catalunya).

2016
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Patrimoni oblidat, memòria literària

El 19 de març de 2016 es va inaugurar a l'antic refetor del 

Monestir de Poblet l'exposició “Patrimoni oblidat, memòria 

literària”, acte que va comptar amb la presència de Laura 

Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i que 

es va complementar amb una visita guiada per part dels 

comissaris i amb una lectura de textos presents a l'exposició. 

Realitzada per l'Institut Ramon Muntaner i la CCEPC, 

aquesta mostra vol relacionar els elements del patrimoni 

cultural tangibles ja desapareguts o que es troben en estat 

ruïnós o abandonats amb els textos literaris que n'han fet 

referència al llarg dels anys en un intent de vincular territori i literatura. Aquesta exposició 

forma part d'un projecte més ampli que, sota el mateix nom, «Patrimoni oblidat, memòria 

literària», han impulsat l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC), amb el suport del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i de moltes altres institucions, entitats i particulars. 

L'exposició, comissariada per Josep Santesmases, Pineda Vaquer, Narcís Figueras, Montse 

Caralt i Mireia Munmany, està dividida en cinc àmbits temàtics: 'En lluita i diàleg amb el 

paisatge', 'El pes de la història', 'El clam silenciós de les pedres', 'La memòria de la vida social' i 

'Les ruïnes com a símbol de la terra'. Cada àmbit consta de diversos plafons amb fragments dels 

textos literaris, cadascun dels quals fan esment a 12 elements patrimonials de diferents ciutats i 

pobles dels Països Catalans (Barcelona, València, Andorra, Vic, Benifallet, Saidí, Girona, 

l'Alguer, Centelles, Benissanet); els textos, d'autors actuals i clàssics, com ara Eugeni d'Ors, 

Josep Carner, Artur Bladé i Desumvila, de Pere Gimferrer, Maria-Mercè Marçal, Jaume 

Cabré... van acompanyats d'una imatge fotogràfica, antiga o actual, i d'una referència sobre 

l'autor del text. Tota la informació ha estat aportada tant per centres d'estudis, com per 

investigadors, organismes públics i privats i particulars. 

La mostra es va poder visitar al monestir de Poblet fins al 30 de juny d'enguany i va donar el 

tret de sortida a una itinerància que, durant aquest 2016, ha portat l'exposició a un total de set 

ubicacions més (Vic, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, la Bisbal d'Empordà, la Sénia, Santa 

Coloma de Farners i Vila-rodona), amb els centres d'estudis d'aquestes poblacions com a 

amfitrions. A més d'aquestes itineràncies, el projecte “Patrimoni oblidat, memòria literària” 

també va recalar a Ulldecona, ja que va ser una de les iniciatives presentades al Fòrum de 

Literatura Rural, organitzat per l'Ajuntament d'Ulldecona, Terra de Cruïlla i el Museu de la 

Vida Rural, que s'hi va dur a terme el 7 de maig.

L'exposició “Patrimoni oblidat, memòria 
literària”, al  monestir de Poblet.
Fotografia: Josep Santesmases.
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El projecte «Patrimoni oblidat, memòria literària» vol anar, però, més enllà d'aquesta mostra. 

Així, a partir de l'exposició aquest 2016 s'ha començat a estructurar una pàgina web on es podrà 

trobar tota la informació sobre molts més elements patrimonials 'oblidats' i els textos que en fan 

referència que s'han recollit al llarg d'aquests gairebé dos anys de recerca. La web permetrà fer 

consultes per elements, llocs, tipologies, autors, etc. Per últim, també resta pendent l'edició del 

catàleg de l'exposició, que està previst que es presenti l'any que ve, juntament amb la pàgina web.

Projecte Diputats de la Mancomunitat

L'any passat, l'Institut Ramon Muntaner i la CCEPC van signar un conveni de col·laboració amb 

la Diputació de Barcelona per tal de realitzar un estudi sobre quins i com eren els diputats de la 

Mancomunitat de Catalunya. Aquest projecte s'emmarca dintre de les activitats organitzades amb 

motiu de la celebració del centenari de la constitució, l'abril de 1914, de la Mancomunitat de 

Catalunya, per tal de commemorar la gran aportació d'aquesta institució catalana al progrés social, 

econòmic i nacional del nostre país. 

L'estudi que coordinen l'Institut Ramon Muntaner i la CCEPC consisteix en una recerca 

biogràfica de tots els diputats que van participar en la Mancomunitat de Catalunya. Els objectius són 

conèixer la trajectòria, ideologia, activitat política o associativa, actuacions i contribucions a l'obra de 

la Mancomunitat dels diputats, i posar tota aquesta informació a l'abast dels investigadors i de la 

ciutadania en general. 

El projecte consta de dues parts: 

1. Reflectir el funcionament de les eleccions a diputats provincials, donar a conèixer els districtes 

electorals i fer una radiografia dels grups polítics i les coalicions per les quals es presentaven. 

2. Relacionar tots els diputats de la Mancomunitat a partir de la seva adscripció a cadascuna de les 

quatre diputacions. Aquesta segona part aprofundirà en aspectes com la ideologia, l'activitat 

desenvolupada com a diputats i l'activitat política o associativa en els llocs on van viure, entre d'altres 

qüestions.

Durant aquest 2016, la consecució del projecte, coordinat per Josep Santesmases i Enric Pujol i 

que compta amb la col·laboració d'una cinquantena d'historiadors i investigadors locals, ha consistit 

en la finalització de les fitxes biogràfiques dels diputats i de la revisió d'aquestes per part dels 

coordinadors; la correcció lingüística dels continguts; l'adequació del gestor de continguts per 

millorar-ne l'operativitat en relació a temes legals, protecció de dades i drets d'autor de cara a la 

propera consulta pública de la web i la preparació d'una proposta de diccionari biogràfic en paper a 

través de l'editorial Afers, que està previst que s'editi properament.

2016



22
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Comissions cíviques de Patrimoni

Les Comissions Cíviques de Patrimoni del Baix Llobregat i de les Terres de l'Ebre han 

continuat amb la seva activitat aquest 2016.

En el cas de la Comissió del Baix Llobregat s'han centrat en dos temes: el Centre Cultural 

l'Artesà del Prat i les actuacions de remodelació i actuació que s'hi volen fer des de 

l'Ajuntament i la marca “EL Romànic al Baix Llobregat” que és un tema resultat del Llibre 

Blanc elaborat pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat resultat d'un ampli procés 

participatiu. Es va proposar crear una marca i uns itineraris del romànic del Baix Llobregat i es 

proposa, en primer lloc, fer un inventari dels edificis d'aquest estil arquitectònic de la comarca.

En el cas de la Comissió Cívica de les Terres de l'Ebre, es van realitzar estudis dels següents 

casos: la proposta de suport al projecte de xarxa de camins de la Serra de Cardó i la seva àrea 

d'influència, l'estat de les edificacions del Balneari de Cardó i la proposta de la II Jornada 

d'intervenció en patrimoni a les Terres de l'Ebre que s'impulsa des de la Comissió. També han 

estan treballant en el desenvolupament de la seva pàgina web.

Les dues comissions han participat en la conceptualització de la taula rodona “El patrimoni a 

debat” en el context del Recercat 2017 a Reus. La temàtica triada ha estat l'estudi i protecció del 

patrimoni en els espais agraris. En breu, es concretaran els participants

Des de l'IRMU hem continuat fent el seguiment de les dues comissions i algunes de les 

reunions de la des les Terres de l'Ebre es fan alternativament a la nostra seu a Móra la Nova i a 

l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. 

Jornades Europees de Patrimoni  2016

Des de l'any 2012, l'Institut Ramon Muntaner participa, junt amb  l'Associació Catalana de 

Municipis  i la Federació de Municipis Catalunya, en les Jornades Europees de Patrimoni, en 

estreta coordinació amb l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya 

L'objectiu és fomentar el coneixement de les Jornades Europees de Patrimoni entre els 

centres d'estudis i associacions culturals locals i comarcals per tal que hi participin amb 

l'organització d'activitats, centrades en la defensa, preservació i difusió del patrimoni d'àmbit 

local i comarcal, són socis idonis en la tasca de difusió del patrimoni monumental per al públic 

de les seves respectives poblacions o comarques.
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Aquest 2016, les Jornades europees de Patrimoni, 

han tingut lloc el cap de setmana del 16 al 18 de 

setembre, han comptat amb la col·laboració de més de 

quaranta centres d'estudis de totes les demarcacions 

del Principat, que han aportat una cinquantena 

d'activitats a les jornades, seguint les modalitats ja 

consolidades: visites guiades, itineraris i rutes –algunes teatralitzades-, conferències, taules 

rodones, recitals i concerts.

El seguiment general d'aquestes activitats va se molt alt, i va quedar palès el ressò cada 

vegada més ampli i la participació en aquestes activitats. 

Podem dir que la participació dels centres d'estudis a les JEP està consolidada, sent les xifres 

de participació molt semblants a les de l'any anterior. 

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre (IPCITE)-

2016

L'Òrgan Assessor Científic del projecte, conformat per un representant de la DGCPAAC, 

del Museu de les Terres de l'Ebre i de l'IRMU ha establert els primers setanta elements que 

s'inclouran en l'inventari, buscant l'equilibri territorial, per categories 

d'elements i de gènere. El treball de camp que, de manera paral·lela, estan 

duent a terme els antropòlegs de l'equip va a bon ritme, a partir de 

l'observació participant i de les entrevistes als informants prèviament 

seleccionats. També s'ha establert un protocol de validació de les fitxes 

redactades per part de l'OAC, que revisa tots els materials abans de ser 

publicats a la web l'Immaterial Terres de l'Ebre. De manera paral·lela, 

s'estan confeccionant les bases de dades fotogràfiques i de recursos,  el 

Tesaurus de l'inventari, la confecció d'audiovisuals, la difusió a les 

xarxes, el treball amb grups d'escolars i les presentacions públiques.

Des de l'IRMU es va facilitant tota la recerca prèvia publicada per part 

dels centres d'estudis del territori relacionada amb els elements a 

inventariar, per tal de facilitar la preparació del treball de camp. També es 

va facilitant el contacte entre antropòlegs i els centres d'estudis, per tal de 

poder localitzar informants d'interès, etc. i actualitzar la recerca. Festa de Sant Gregori a Santa Bàrbara,
2009.  Foto: Mariano Cebolla.

2016
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A finals d'any s'ha pogut concloure el treball de camp dels setanta elements previstos i s'han 

decidit els trenta que es treballaran el 2017, per tal de tancar la publicació de l'inventari amb un 

centenar d'elements de Patrimoni Cultural Immaterial.  

L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

L'inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès ha desplegat enguany la seva 

segona fase de treball. S'ha començat a desenvolupar el Pla de participació, s'ha continuat fent 

una cerca dels possibles informants per al treball de camp i el contacte amb els centres d'estudis 

que han fet recerques prèvies sobre els elements que 

es treballaran, s'ha continuat amb la base de dades de 

recursos documentals i s'ha implementat la web 

l'Immaterial Penedès. Per altra banda, s'ha establert 

l'equip de treball inicial, s'han fet presentacions a 

possibles ens i empreses col·laboradores i s'han 

establert els primers vint-i-tres elements a 

inventariar. En resum, s'ha preparat el terreny per a 

decidir quins seran els elements a inventariar, qui ho 

farà i com es publicaran. En aquestes tasques, ha rebut 

el suport i assessorament continuat de l'IRMU.

Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès 

Al mes de juliol, la Fundació Bosch i Cardellach ha expressat la seva intenció en abordar, 

juntament amb les entitats i ens culturals i educatius del territori que s'hi vulguen afegir, la 

confecció d'un inventari de Patrimoni Cultural Immaterial a les comarques del Vallès. A tal 

efecte, ha demanat el suport de l'IRMU, així com assessorament conceptual, metodològic i 

tècnic. 

La moixiganga de Sitges. Fotografia: IPCI Penedès.
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Exposició “Construint el territori. arquitectura tradicional i paisatge a 

Catalunya” 

Un cop inaugurada al Museu Comarcal de Cervera, enguany l'exposició ha emprès el gruix 

de la seva itinerància programada, a través de els museus i entitats que conformen 

l'Observatori de l'Inventari del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI). Al mes de febrer i 

març l'ha acollit el Museu de la Pesca de Palamós, ubicant-la a la Capella del Carme d'aquesta 

població. A continuació l'exposició s'ha pogut veure el Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega, 

fins a finals d'abril. El museu Etnològic del Montseny-la Gabella ha estat la següent parada de 

la mostra, els mesos de maig i juny. En aquesta ocasió els assistents a la inauguració han pogut 

gaudir d'una conferència de Ferran Estrada, un dels comissaris, sobre l'arquitectura tradicional 

catalana. Els mesos d'estiu ha estat l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu l'encarregat d'obrir al 

públic l'exposició i a la tardor, el Museu Marítim de 

Barcelona. Finalment, els darrers mesos de l'any s'ha 

pogut veure a un nou equipament de la cultura de les 

comarques gironines, Can Trona. Centre de Cultura i 

Natura de la Vall d'en Bas. En pràcticament totes les 

ubicacions s'han programat activitats complementàries, 

com conferències, itineraris, etc. En aquests moments 

s'està enllestint el material educatiu.

Trobareu tota la informació de l'exposició a: 

arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/

L'exposició al Museu Marítim de Barcelona.
Fotografia: MMB

Estudi de les escoles de música vinculades a les bandes a Catalunya

El mes d'abril de 2016 es lliurava al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) 

l'estudi realitzat des de l'Institut Ramon Muntaner i amb el suport tècnic de l'antropòloga Maite 

Hernández.

L'estudi, que es va presentar oficialment el 20 de juliol a la Lira Ampostina, a Amposta, 

ofereix una radiografia d'aquest sector cultural, en fa una diagnosi i també es posen sobre la 

taula alguns temes que caldria abordar des del mateix sector i des de les administracions que hi 

estan vinculades.

Què ofereix l'estudi?

2016
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■ Una radiografia de les diverses tipologies d'escoles de música vinculades a les bandes

■ Una anàlisi de les escoles de música i el seu paper en el context de la formació musical

■ Una anàlisi de les problemàtiques, les amenaces, els reptes i les oportunitats de les escoles

■ Una reflexió respecte del rol de les escoles en un context sociocultural més ampli

L'informe va permetre identificar:

■ 27 són escoles vinculades a les societats musicals.

■ 61 són escoles municipals que disposen de banda com a matèria curricular.

■ 11 són escoles privades que disposen de banda com a matèria curricular.

Evidenciar l'existència de:

■ Dos models organitzatius de funcionament:

� - Model d'escola derivat de les societats musicals

� - Model d'escola municipal i privada

■ Cinc tipologies diferents d'escoles i la seva distribució territorial

Les conclusions generals de l'estudi van ser:

■ Les escoles de música vinculades a bandes són un fenomen en extensió a Catalunya.

■ Han esdevingut uns serveis públics compromesos amb la societat.

■ Són agents actius als seus municipis. Col·laboren en les activitats (festes locals, etcètera) i 

promouen una educació musical participativa i cohesionadora. En alguns casos, es tracta de 

l'únic espai de divulgació i coneixement artístic de la població.

■ Eduquen des de la perspectiva de l'equitat de gènere. 

■ Les societats musicals, així com les seves bandes, són referents d'una societat participativa i 

reivindicativa que no deixa mai de construir-se identitàriament i culturalment. A més a més, 

són un espai d'interrelació generacional i formen part de l'itinerari vital de moltes persones.

■ Les bandes són un tret identitari català que vetlla per recuperar i recollir el folklore musical. 

Al mateix temps, són formacions en un procés continu d'adaptació i reconstrucció de la seva 

configuració i del seu repertori. La incorporació de nous instruments i l'adaptació i 

arranjaments de peces modernes així ho constaten.

Es va crear una pàgina web vinculada al projecte:  i l'informe es www.formaciobandes.cat

pot consultar a: http://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/IC11_Les-escoles-vinculades-a-

les-bandes-de-musica-a-Catalunya 
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Grups de recerca local de Barcelona

El gener de 2016 es presentava, en el marc de les jornades Som Cultura a Barcelona, la 

pàgina web del projecte “Construint la història del Pla de Barcelona. L'aportació de la 

història feta des dels pobles i barris al coneixement de Barcelona (de finals del segle XIX 

al segle XXI) ”www.rececalocalbcn.cat

La idea general del projecte 

La historia de les ciutats s'escriu sobre la base de les persones que la viuen i que amb el seu dia a 

dia la van dibuixant i transformant. Una ciutat està en continua transformació i en les darreres 

dècades els canvis són cada vegada més trepidants. Per aquest motiu, és molt important resseguir i 

estudiar tots aquests aspectes que van configurant la ciutat: el passat perquè ens serveix per 

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

estudi i documentació ens ajudarà en la construcció del futur.

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

Barcelona de les històries locals, ja que hi ha una història general que es nodreix en part gràcies als 

estudis i la documentació que s'ha realitzat en els diferents barris. Però qui fa aquesta història dels 

barris? Si ens remuntem a finals del S. XIX trobem principalment la figura de l'estudiós local que 

de manera aïllada o en col·laboració amb d'altres investigadors fa recerca, documentació i 

divulgació. Posteriorment, aquest erudit local va deixant pas a la creació d'entitats de recerca local 

i comarcal i en molts casos es troba a la gènesi d'aquestes entitats. Actualment, Barcelona compta 

amb un nodrida i activa xarxa de Grups de Recerca Local que continuen amb l'herència d'aquells 

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

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

El projecte que presentem tenia com a objectiu posar en valor la figura de l'estudiós local 

vinculat a la ciutat de Barcelona, centrant-nos ens personatges ja desapareguts d'entre finals del 

XIX i l'actualitat, situar la història/ els estudis fets des dels barris en un context general i enllaçar-

ho amb l'actualitat, amb els grups de recerca local de la ciutat i el seu paper en l'actualitat.

El 2016 es tanca amb una desena de fitxes introduïdes i el projecte queda obert a anar 

incorporant nous personatges.

La darrera meitat del 2016 comença a gestar-se un nou projecte que té com a objectiu 

estudiar o radiografiar el tema del guarniment als diferents barris de Barcelona. 

L'objectiu final és fer una exposició i la idea sorgeix vinculada a la celebració el 2017 de la 

commemoració del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia.
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5.2. Activitats

20è. aniversari de la mort d'Artur Bladé i Desumvila

Amb motiu del vintè aniversari de la mort de l'escriptor de Benissanet Artur Bladé i 

Desumvila, s'ha organitzat conjuntament des de Tarragona i les Terres de l'Ebre un seguit 

d'actes per difondre i posar en valor la trajectòria personal i literària de l'escriptor riberenc amb 

l'objectiu de reivindicar-lo com a intel·lectual català de primer ordre. La coordinació del 

programa d'actes, que compta amb la participació d'una quarantena d'entitats i institucions 

d'ambdós àmbits territorials, va a càrrec del Departament de Cultura i Òmnium Cultural 

Tarragonès en el marc del Ple pel Català al Camp de Tarragona, de l'Institut Ramon Muntaner i 

dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre, i compta amb el suport de la 

Diputació de Tarragona i la Fundació Mútua Catalana. 

El propòsit d'aquests actes és difondre i posar en valor la trajectòria personal i literària 

d'Artur Bladé amb l'objectiu de reivindicar-lo com a intel·lectual català de primer ordre. 

Deixeble d'Antoni Rovira i Virgili, i de formació autodidacta, treballa de forma incansable a 

favor de la cultura i de la llengua catalana. Pateix l'exili des de l'any 1939, i retorna a Catalunya 

l'any 1961, establint-se a la ciutat de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria es manifesta un 

important compromís catalanista i republicà que es reprèn a la seva etapa tarragonina, com a 

escriptor (de fet, és la seva etapa més prolífica), però també com a professor de català, membre 

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

vinculat a la vida cultural catalana, i especialment a la tarragonina. 

Aquest programa d'activitats va donar el tret de sortida a finals de 

2015, amb la inauguració de l'exposició "Artur Bladé i Desumvila: 

escriptor de l'Ebre català i cronista de l'exili” a la Biblioteca Pública 

de Tarragona i ha continuat amb tot un seguit d'activitats al Camp de 

Tarragona i les Terres de l'Ebre durant aquest 2016.

El 14 de gener, dins de la Festa Major d'Hivern Sant Antoni 2016 

de Móra d'Ebre, es va inaugurar una placa d'homenatge a Artur 

Bladé i Desumvila al carrer dedicat a l'insigne escriptor de 

Benissanet i també s'hi va inaugurar una exposició de fotografies de 

Bladé procedents del fons fotogràfic de l'Associació Cultural La 

Riuada, durant la qual es va projectar una entrevista històrica 

realitzada pel periodista Gabi Sanz a l'homenatjat. Acte “Recordem Bladé” a Tortosa.
Fotografia: Mireia Grangé
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Els actes van continuar el dia següent, a Tarragona, amb la taula rodona “Homenatge a Artur 

Bladé i Desumvila”, moderada per l'escriptor i professor de la Universitat Rovira i Virgili, 

Magí Sunyer, en què hi van participar els filòlegs Ramon Marrugat i Josep Cid, l'historiador 

Francesc Roig, i el fill de l'escriptor, Artur Bladé Font. 

Tortosa també va recordar la figura de l'escriptor benissanetà, amb l'acte “Recordem 

Bladé”, que es va dur a terme el 22 de gener als Serveis Territorials de Cultura a les Terres de 

l'Ebre, a Tortosa, en què, en primer lloc, Gerard Mercadé, representant de l'Arxiu Comarcal de 

la Ribera d'Ebre i del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), va donar a conèixer una 

nova edició de la beca Artur Bladé, i Mariola Castaño, de la Central de Biblioteques Terres de 

l'Ebre, la guia de lectura Artur Bladé. Seguidament, es va dur a terme l'acte central de la 

vetllada: la taula rodona “Recordem Bladé”, en què hi van participar el professor de la 

Universitat Pompeu Fabra i exdirigent d'ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, i el representant del 

CERE, Josep Sebastià Cid, amb la moderació de la tècnica de l'Institut Ramon Muntaner, 

Pineda Vaquer. En el transcurs de l'acte, alumnes de l'IES Julio Antonio de Móra d'Ebre, l'IES 

Flix i l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova també van llegir fragments de l'obra de 

l'homenatjat 'L'edat d'or', en motiu del 20è aniversari de la seva edició. L'acte va finalitzar amb 

la lectura dramatitzada de textos basats en l'obra de l'escriptor de Benissanet, a càrrec del 

TallerTeatre. 

El programa d'activitats va continuar amb dues rutes literàries que van resseguir els espais 

en què l'escriptor ebrenc va emmarcar bona part de la seva obra: “La flor de la terra. Artur 

Bladé i Tarragona”, el dia 23 de gener, que va anar a càrrec de Pineda Vaquer, i “Artur Bladé: 

Benissanet, riu i guerra”, el 20 de febrer, a càrrec d'Albert Pujol. La clausura, el 23 de febrer a 

Tarragona, va anar a càrrec de Josep S. Cid, que va impartir la conferència “Llengua catalana i 

Artur Bladé”.

Fira del Llibre Ebrenc 2016

Com ja sabeu, la Fira del Llibre Ebre, organitzada per l'Ajuntament de Móra d'Ebre, el 

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Institut Ramon Muntaner i el Consell Comarcal de la 

Ribera d'Ebre és un punt de trobada de totes les persones que produeixen, editen, 

promocionen, venen o llegeixen llibres fets per escriptors o entitats de les Terres de l'Ebre o 
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que són de temàtica ebrenca, i les presentacions de llibres en són un dels aspectes més 

importants. 

Des de l'IRMU hem  coordinat l'espai Llibre Ebrenc on, juntament amb la Llibreria 

Viladrich d'Amposta i la Bassa de Móra d'Ebre, compartim una gran carpa expositora i punt de 

venda, els uns portant llibres de fons i novetats d'autors o temàtica ebrenca i nosaltres aportant 

les publicacions dels Centres d'Estudis de les Terres de l'Ebre. En total, s'hi posen més de dos 

mil títols a l'abast del visitant.

Per cloure la Fira, el diumenge 29 de maig vam organitzar la  Jornada del Llibre Ebrenc   

«La cuina a la literatura i del llibre a la taula» que, moderada per la M. Carme Jiménez, 

directora de l'IRMU,  va comptar amb l'escriptora tarragonina Coia Valls, autora de La 

cuinera, una novel·la històrica en què el món culinari hi és molt present, i el director de la 

col·lecció La Teca d'Onada Edicions, Juanjo Roda, una col·lecció que va més enllà del mer 

receptari de cuina.

La celebració d'aquestes jornades és una clara aposta 

de la Fira per debatre i exposar punts de vista d'autors 

ebrencs amb autors de la resta de territoris de parla 

catalana, per analitzar temes conjuntament i traure'n 

conclusions que facin avançar el món professional del 

llibre a les comarques centrals dels Països Catalans. 

Per aquesta jornada hi han passat tàndems d'autors com 

Martí Gironell i Miquel Esteve, Andreu Carranza i 

Francesc Serés, Joan Barril i Jesús M. Tibau, entre 

altres. Taula de presentacions de llibres ebrencs.
Fotografia: Sirga Comunicació.

IV Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i Recerca en el Territori

La IV edició de la jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i Recerca en el territori és una 

activitat bienal organitzada per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a donar a conèixer 

públicament els projectes i publicacions que han rebut i reben el suport d'aquesta institució així 

com per a oferir un espai on debatre i intercanviar opinions i experiències sobre la realitat dels 

instituts i centres d'estudis.
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La quarta edició va tenir lloc a Móra la nova els dies els 

dies 11 i 12 de novembre en la sala d'actes de l'Ajuntament i 

al Casal Municipal de Móra la Nova, respectivament. El 

primer dia fou un preludi dedicat a donar a conèixer 

publicacions relacionades amb actes directament 

organitzats per l'IRMU: 

Presentació de les actes de les Jornades de la Secció 

Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Móra la Nova 

(17 i 18 d'octubre de 2014), a càrrec dels seus curadors, Sr. 

Joaquim Mallafré i Sr. Miquel Àngel Pradilla. També hi 

intervindran l'Il·lustríssim Sr. Francesc X. Moliné, alcalde 

de Móra la Nova, el Sr. Ferran Bladé, director dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres 

de l'Ebre i vicepresident primer de l'IRMU i el Sr. Francesc Roig, representant de la Fundació 

Privada Mútua Catalana.

Presentació de la publicació “Oportunitats i reptes de la cultura en el context actual”. 

Aquesta publicació recull les aportacions realitzades en la IX Edició de l'Espai Despuig 

celebrat a Peralada el novembre de 2015,  a càrrec del director general de Cultura Popular, 

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

i president de l'Institut Ramon Muntaner, Sr. Lluís Puig i Gordi, i del president de la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l'IRMU, Sr. 

Josep Santesmases i Ollé.

Acabarà aquesta sessió a les 22 h. amb l' espectacle “De Muntaner a Llull”, a càrrec de Toni 

Xuclà i Judit Neddermann al Casal de Móra la Nova. La recaptació del concert va anar a 

benefici de Càritas de Móra la Nova

El segon dia va tenir lloc pròpiament la IV Jornada de l'IRMU, que engloba fins a quatre 

apartats diferents, per tal que els instituts i centres d'estudis hi puguin exposar les seves 

experiències, projectes o publicacions.

La jornada va començar amb la taula de presentació d'activitats i publicacions, moderada 

per : Pineda Vaquer, Institut Ramon Muntaner on es van presentar: 

– Els congressos de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Vall d'Albaida, a càrrec de Josep 

Calatayud de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida.

– Revista Mirmanda. Una experiència editorial transfronterera, a càrrec d'Òscar Jané de 

l'Associació Mirmanda.

 Portada del programa.
Fotografia: IRMU
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– Les Jornades de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Nova etapa, a 

càrrec de Josep Ramon Cerdà.

Els camins històrics de la plana selvatana (la Selva i el Gironès), 

projecte editorial del Centre d'Estudis Selvatans a càrrec d'Elvis 

Mallorquí del Centre d'Estudis Selvatans.

– II Jornada Intercomarcal d'Investigadors/es de la Guerra Civil 

Espanyola, a càrrec de Francesc Subirats de l'Associació 

Cultural lo Rafal.

Més tard es va fer l'espai Radiografies moderat per M. Carme 

Jiménez, Institut Ramon Muntaner on es van presentar els 

projectes següents:

– El Llibre Blanc del Penedès, a càrrec de Ramon Arnabat, de 

l'Institut d'Estudis Penedesencs.

– El Llibre Blanc del Baix Llobregat, a càrrec de Carles Riba, del 

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

– El nou context cultural valencià des de la perspectiva de la Federació d'Instituts d'Estudis 

Comarcals del País Valencià, a càrrec de Manuel Pastor, secretari de la Junta Directiva de la  

Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià (FIECOV)

– Els centres d'estudis de les comarques gironines. Nova etapa organitzativa post Patronat 

Francesc Eiximenis, a càrrec de Francesc Viso, coordinador de la CCEPC.

– Trobada de centres de Lleida, la Franja,Aran i Andorra. Nova etapa, a càrrec de Carlos 

Rizos, del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià.

Finalment, la jornada es va acabar amb una taula de presentacions de projectes, moderada 

per Judit Vidal, de l'Institut Ramon Muntaner, on es van presentar: 

– La Primera Guerra Mundial (1914-1918) a la premsa local de la ciutat de Sabadell: 

aliadòfils, germanòfils i pacifistes, a càrrec de Josep Alavedra de la Fundació Bosch i 

Cardellach.

– Estudi documental sobre les parròquies de la Santa Creu de Rodes i de Sant Esteve de 

Mata, s. XIV i XV, a càrrec de Josep Maria Gironella de la Fundació Albert Tomàs. 

– Seguiment i conservació de ratpenats forestals al PNIN de Poblet, a càrrec de Jaume Solé 

Pòster activitat
Fotografia: IRMU
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del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà.

– Caritat i assistència al call de Barcelona (s.XII-XIV), 

a càrrec de Tessa Calders i Esperança Valls de l'Institut 

d'Estudis Món Juïc.

– Estudi documental de la més gran obra d'enginyeria 

militar catalana mai escomesa: la Línia Fortificada del 

Cinca (1936 – 1937), a càrrec de Pere Rams del 

Patronat Pro Batea.

– Els anjubs, construccions de pedra seca del paisatge agrari de secà, a càrrec d'Eva Artal i 

Mercè Veà del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

– Participació dels centres d'estudis en la Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic de la 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament 

de Cultura, a càrrec de Josep Contel del Taller d'Història de Gràcia, i Carles Pascual de 

l'Associació Cultural La Terreta (el Pallars Jussà).

La Jornada va acabar amb un debat-vermut per parlar sobre la realitat dels instituts i centres 

d'estudis, seguit d'un dinar de germanor.0

A més, els dos dies de les Jornades es va poder visitar al vestíbul del casal moranovenc, una 

mostra de publicacions dels centres d'estudis, així com l'exposició “Els camins històrics de la 

plana selvatana (la Selva i el Gironès)”, produïda pel Centre d'Estudis Selvatans.

Imatge de la Jornada
Fotografia: IRMU

Jornada música i literatura a les Terres de Cruïlla

El 29 d'octubre s'ha celebrat a l'auditori del Centre 

Obrer de la Sénia la jornada Música i literatura a les Terres 

de Cruïlla, en el marc del IV Festival Músiques en Terres 

de Cruïlla. Cada any s'escull un concepte o disciplina que 

funciona com a binomi amb la música. Carles Duarte  i 

Josep Sebastià Cid han obert la jornada amb sengles 

conferències que han emmarcat la música i la literatura a 

nivell genèric i en concret a les comarques meridionals de 

Catalunya i les zones limítrofes de Castelló i Terol.
Actuació de Tournez & Sesé durant la jornada

©IRMU
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El corpus de la jornada s'ha repartit entre una roda d'experiències de literatura musicada i un 

bloc de demostracions, totes elles protagonitzades per un/a escriptor/a i un músic o grup 

musical. Una vintena d'artistes, entre músics i literats, ens han explicat el seu procés creatiu, 

solitari o compartit, alhora d'escriure les lletres o la música de les cançons i ens han ofert 

música en directe. Jesús Fusté, Jordi Llavina, Mirna Vilasís o Túrnez i Sesé o Montse Castellà 

han estat alguns dels participants.

L'IRMU, com cada any, ha coordinat la Roda d'Experiències de la jornada i ha participat de 

l'organització conjuntament amb l'Agrupació Musical Senienca i el Centre d'Estudis Seniencs.

La informació tan de la jornada com del festival complet es pot consultar a 

https://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com 

I Simposi Internacional de Focs a la Mediterrània

Els dies 27 i 28 de 2016 s'ha celebrat a Vic, coincidint amb la Capital de la Cultura Catalana, 

el I Simposi Internacional de Focs a la Mediterrània. Aquest Simposi s'ha fet coincidir amb del 

Congrés Internacional dels Focs de Sant Joan - Flama del Canigó que s'ha celebrat unificat per 

tots els Països Catalans i els 50 anys de l'arribada de la flama del Canigó a Vic.

Van participar en l'organització un gran nombre d'entitats i institucions, al capdavant de les 

quals es trobava Tradicat. La iniciativa va ser recolzada per l'Ajuntament de Vic - Capital de la 

Cultura Catalana 2016, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut 

Ramon Muntaner, Òmnium Cultural - Tradicions i Costums, la Diputació de Barcelona, el 

Comitè Internacional dels Focs de Sant Joan, l'Ajuntament de Barcelona, el Consell Comarcal 

d'Osona, Fallaires d'Andorra la Vella, Carrutxa, Federació de Foguerons de sa Pobla a Gràcia, 

Universitat de Vic Central de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida, 

Arxiu Històric de les Valls d'Àneu, Grup de Recerca Folklòrica d'Osona, Patronat d'Estudis 

Osonencs. 

 Hi va haver una elevada assistència de persones tant a la part acadèmica com a les activitats 

de caire més lúdic.

El Simposi en tres àmbits de treball:

Àmbit 1, Focs i fogueres de Sant Joan

A totes les grans festes no hi pot faltar el menjar, la música i el foc. I en algunes festes és més 

important el foc que qualsevol dels altres elements. Per què té tanta importància el foc? Com és 



memòria anual 35.memòria anual
2016

que encara s'encenguin fogueres malgrat tots els impediments? Sols és llenya el que es crema a 

la foguera? Com s'encén?

L'asfalt ha fet disminuir les fogueres a les ciutats? I als pobles, i a les masies?

Àmbit 2, Falles, haros i brandons (Àmbit coordinat per l'Associació Fallaires del 

Pirineu)

Per Sant Joan els fallaires baixen de les muntanyes carregats amb foc a l'esquena. Com es 

pot explicar aquesta tradició tan espectacular?

És la màgia del foc i la natura que la fan possible? És la constatació de la domesticació del 

foc per part de l'home? Hi té alguna cosa a veure el sentiment de pertinença a un lloc, o sols és 

la necessitat de la superació personal? Es fa per continuar una tradició que ve de lluny?

Àmbit 3, Flama del Canigó

La Flama del Canigó es reparteix cada revetlla de Sant Joan arreu de les 

terres de parla catalana. Quina és la seva força? La seva implantació està 

ben arrelada? Quina és la seva finalitat? És, la Flama del Canigó, un dels 

símbols més importants d'unió dels Països Catalans? És més que tot això? 

Com, una simple flama, ha arribat a ser tan poderosa? Presenteu la vostra 

comunicació, la idiosincràsia de la historia de la Flama del Canigó al vostre 

poble o regió, i ho posarem en comú.

L'IRMU ha format part del comitè científic-organitzador i serà el 

responsable de gestionar l'edició de les actes, el coordinador de les quals 

serà Xavier Roviró, i que properament s'editaran en la col·lecció 

Congressos de l'editorial Afers.
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5.3. Participació i presència institucionalTastets de patrimoni

Els Tastets de Patrimoni són una de les activitats amb una trajectòria més llarga de l'Institut 

Ramon Muntaner. Organitzades conjuntament amb la Biblioteca Pública de Tarragona, aquest 

programa té com a objectiu donar a conèixer el patrimoni del Camp de Tarragona i les Terres de 

l'Ebre de la mà dels centres d'estudis del territori, a través de xerrades divulgatives a la mateixa 

biblioteca i una sortida per visitar els elements patrimonials explicats en aquestes xerrades.

Aquests Tastets de Patrimoni s'organitzen en dos menús anuals. El menú de Primavera de 

2016 es va dedicar a les poblacions d'Alcanar i de l'Hospitalet de l'Infant. La primera de les 

xerrades, amb el títol “Fortificacions de la guerra civil a Alcanar: estat de la qüestió”, a càrrec 

de Francesc Subirats, de l'Associació Cultural Lo Rafal, es va dur a terme el 14 d'abril, mentre 

que el 12 de maig, va ser la data de la segona : “Elèctrica de Vandellòs 1930: un projecte 

d'electrificació rural. Arqueologia industrial”, a càrrec de l'historiador Òscar R. Pinto, del 

Centre d'Estudis de l'Hospitalet de  l'Infant. La sortida per anar a visitar ambdós elements 

patrimonials es va realitzar el 12 de maig.

Per la seva banda, la comarca de l'Alt Camp va ser el centre d'interès de l'edició de tardor 

dels Tastets de Patrimoni. La primera de les conferències dels Tastets de Tardor, va tenir lloc el 

27 d'octubre amb el títol “Paraires, mestres de cases i religiosos. Una història d'Alcover en 

època moderna”, a càrrec de l'historiador Jaume Camps Girona. La segona conferència del 

cicle va ser el 17 de novembre. En aquest cas el també historiador Àngel Gasol Señorón, de 

l'Institut d'Estudis Vallencs, va parlar de ”Destrucció i 

salvament del patrimoni religiós de Valls durant la Guerra 

Civil Espanyola (1936-1939). L'exemple de l'Arxiprestal 

de Sant Joan Baptista”. La darrera activitat dels Tastets de 

Tardor va ser una sortida cultural, el dia 3 de desembre, a 

l'Església de Sant Joan Baptista de Valls i al nucli antic 

d'Alcover, per conèixer in situ i ubicar part dels fets 

explicats per Gasol i per Camps, que en seran també els 

guies de la jornada. 

Visita a Alcover dels Tastets de Tardor,
a càrrec de Jaume Camps.
Fotografia: Institut Ramon Muntaner.
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Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs

Aquest 2016 es va publicar la primera circular de la desena edició del Col·loqui Internacional 

d'Estudis Transpirinencs, organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, la Diputació de 

Girona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut de Desenvolupament 

de l'Alt Pirineu i l'Aran, el Centre d'Estudis Ribagorçans, la Societat Andorrana de Ciències i 

l'Institut Ramon Muntaner. 

Aquesta nova edició es durà a terme els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre a Queralbs (el 

Ripollès) acollirà els dies 29 i 30 de setembre i en aquesta ocasió el centre d'interès serà l'estudi de 

l'aprofitament dels recursos naturals als Pirineus, analitzant com la riquesa natural dels Pirineus 

ha condicionat la història dels diferents territoris, les activitats productives predominants, les 

dinàmiques poblacionals, les polítiques públiques, els intercanvis culturals i la vida quotidiana”. 

Els àmbits d'estudi que proposa el Col·loqui són tres: 

1.- Recursos naturals i territori. Dinàmiques històriques, socials, econòmiques i culturals. S'hi 

volen analitzar les dinàmiques socials, econòmiques i culturals propiciades per l'aprofitament 

dels recursos naturals al llarg de diferents períodes històrics i les seves conseqüències. Com els 

recursos naturals condicionen els assentaments humans o aspectes productius com ara 

l'explotació de mines i pedreres, aigües termals... 

2.- Recursos naturals, vida quotidiana i tradicions. S'hi vol examinar l'impacte de 

l'aprofitament dels recursos naturals en la vida quotidiana i en les tradicions. Per exemple, les 

diferents cerimònies, rituals i festes que tenen com a protagonista d'una manera directa o indirecta 

diferents recursos naturals com ara el foc o l'aigua. També s'estudiarà com aquests elements s'han 

convertit en dinamitzadors de l'economia i han generat iniciatives vinculades al tercer sector. 

3.- Estat de la qüestió i perspectives de futur. En les darreres dècades el paisatge natural, social i 

econòmic pirinenc s'ha modificat dràsticament. S'hi vol estudiar com els actuals caçadors 

conviuen amb agricultors, ramaders, boletaires i excursionistes; els pescadors amb els esports 

d'aventura, el regadiu, la utilització de l'aigua de boca amb l'aprofitament hidroelèctric dels rius, 

el turisme de la neu, de l'aigua termal o de la natura conviu entre la recerca de clients per a 

dinamitzar econòmicament el territori i la possible massificació i afectació de paratges naturals.

A més d'aquesta primera circular, al 2016 també s'ha treballat en el novè de la revista IBIX, que 

està previst que es presenti a principis de l'any que ve i que recollirà totes les aportacions de la 

novena edició del Col·loqui d'Estudis Transpirinencs, celebrat a Canillo durant la tardor de 2015.
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XIV Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre. les festes populars a les 

Terres de l'Ebre  

La catorzena edició de la jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre ha tingut lloc a la 

Cisterna del Vall, d'Alcanar (Montsià), el 5 de novembre. Com cada any, l'Institut ha format 

part de l'organització juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

i el Museu de les Terres de l'Ebre. En aquesta edició s'ha comptat amb la col·laboració de 

l'Ajuntament d'Alcanar, la Biblioteca Trinitari Fabregat, la Comissió de Sant Antoni d'Alcanar 

i l'Associació Cultural Lo Rafal.

Enguany la jornada s'ha dedicat a les festes populars a les Terres de l'Ebre i l'encarregat 

d'obrir continguts amb la conferència que emmarca la temàtica ha estat Jordi Bertran, filòleg i 

gestor cultural, amb la intervenció El model Festiu de les Terres de l'Ebre”. Les comunicacions 

han abordat les festes a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. Per la comarca del 

Montsià, Cristina Reverter i Núria Balada, de la Comissió de Sant Antoni d'Alcanar, han 

explicat aquesta festa tradicional canareva. Antoni Cortés, ha explicat les festes majors 

tradicionals de Bot, en especial la Candelera i Sant Blai. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, Alfons 

Argilaga, Joan Launes i Julio Monfort, de l'associació Cultural la Riuada, han presentat les 

festes majors de Móra d'Ebre en les darreres dècades. Els antropòlegs que estan fent el treball 

de camp de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre (IPCITE) 

també han participat donant una pinzellada pel que fa als resultats en relació a les festes. Així, 

Marc Ballester ha presentat la perspectiva social d'un dels elements que integren l'Inventari del 

Patrimoni Immaterial de les Terres de l'Ebre, la festa de Sant Roc a Paüls. Maite Hernández i 

Ingrid Bertomeu ens han donat una visió genèrica de la presencia de les festes populars 

ebrenques en aquest inventari. 

Diverses activitats han complementat la jornada: la projecció d'un documental inèdit del 

NODO del 1959 on apareixen imatges de les Festes de Sant Antoni i de les Festes 

Quinquennals d'Alcanar; una exposició fotogràfica de 

Roser Arquès sobre la temàtica tractada i una interpretació 

de la Despertada en honor a Sant Antoni, a càrrec de la 

Rondalla Verge del Remei i del Cor Iubilo, d'Alcanar. 

Paral·lelament, l'Institut col·labora amb el Museu de les 

Terres de l'Ebre en la recopilació de materials per a la 

publicació de les actes de les edicions 2012, 2013 i 2014 de 

la Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre. 
Comunicació de les antropòlogues de l'IPCITE
a Alcanar. Fotografia: Pietat Subirats
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Trobades de Centres d’Estudis

Les trobades anuals de centres d'estudis han proliferat 

durant els darrers anys com una fórmula perquè les 

entitats de recerca local i comarcal posin en comú la tasca 

que duen a terme, així com per establir projectes 

col·laboratius i pautes de treball en l'activitat de dites 

entitats. Aquestes trobades sovint són temàtiques, per la 

qual cosa giren voltant de qüestions com el patrimoni 

cultural o immaterial o la conservació i difusió d'arxius 

fotogràfics, entre d'altres.

Des de la seva creació, l'Institut Ramon Muntaner ha incentivat que es duguin a terme 

aquestes trobades, ja sigui organitzant-les junt amb les entitats i la CCEPC com participant-hi 

presentant els projectes més rellevants de la fundació.

D'aquesta manera, aquest 2016 s'han dut a terme fins a 11 trobades de centres d'estudis 

locals i comarcals:

13a. Trobada d'Entitats de l'Antiga Diòcesi de Tortosa

26a. Trobada Cultural del Matarranya

IX Trobada de Centres d'Estudis i d'Estudiosos d'Eramprunyà

13enes. Trobades Culturals Pirinenques

II Trobada de Centres d'Estudis del Vallès

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

IX Trobada d'entitats locals de cultura i patrimoni de la Selva

IX Trobada de Centres d'Estudis de Lleida, la Franja, Aran i Andorra

XXI Trobada de Centres d'Estudis Local i Comarcals de les Terres de Girona

X Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme

Portada del programa.
Imatge: IRMU
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X Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. 

Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris 19/09/2016 

Un total de trenta-sis comunicacions, quinze ponències i diversos pòsters són les 

aportacions científiques que s'han exposat en el X Congrés de la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) que ha tingut lloc els dies 21, 22 i 23 d'octubre, a la Sala 

Plana de l'Om de Manresa. El congrés, organitzat per la CCEPC, l'Institut Ramon Muntaner, 

l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Estudis del Bages, tenia per títol “Recursos i territori. 

Perspectiva històrica i nous equilibris” i es va marcar com a objectiu analitzar, des de diferents 

perspectives, els recursos del territori que la societat necessita per sobreviure: des de la visió 

històrica sobre el seu ús, passant pels conflictes i solucions que ha generat la seva explotació, 

fins a arribar a propostes, des de disciplines científiques i tècniques, per al seu tractament més 

sostenible en el futur. El congrés s'ha organitzat en  quatre àmbits relacionats amb aquests 

recursos i les grans necessitats humanes, fent una anàlisi de com s'han resolt aquestes 

mancances en el passat i de com poden evolucionar en el futur. Aquests àmbits han estat: 

l'alimentació, el poblament, les comunicacions i l'energia. 

El programa va comptar amb la conferència inaugural a càrrec d'Enric Tello (UB), sota el 

títol de “Sinèrgies entre fluxos d'energia i materials i l'estat ecològic del territori”. Pel que fa a 

les conferències programades, en van destacar de rabiosa actualitat com les de Jaume Barceló 

(UPC) que es va centrar en el “Futur de la mobilitat: sostenibilitat i accessibilitat”, la d'Eduard 

Furró (CMES) que va aprofundir en “Un futur energètic 100% renovable a Catalunya” o la de 

Josep Alabern (Aigües de Manresa / CEB) que va parlar sobre “L'aigua: govern i gestió”. 

Hi va haver un alt nombre d'inscrits i també de persones 

seguint les diferents sessions. 

Els resultats del congrés es recolliran en una publicació que 

formarà part de la col·lecció d'actes de congressos de la CCEPC 

que edita Cossetània.

Portada del programa.
Imatge: CCEPC
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Comissió per a la presentació de la petició de la declaració de Festa d'Interès 

Nacional per a la Festa del Riu de Móra d'Ebre)

Des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre hem estat convidats a la comissió que prepararà 

l'expedient per tal de proposar la declaració de la Festa del Riu com a Festa d'Interès 

Nacional. Des de l'IRMU s'ha informat dels passos a seguir, s'ha fet d'enllaç amb la Direcció 

General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals i s'han facilitat models per a 

la recollida de la informació (fotografies i entrevistes)
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6. Ajuts, beques i subvencions

6.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a activitats

IX Trobada  de  Centres  d 'Estudis  i  d 'Estudiosos 

d'Eramprunyà. Centre d'Estudis de Gavà, Centre d'Estudis 

Beguetans, Grup Tres Torres de Viladecans i Grup de Recerques 

Històriques de Castelldefels “El Torreó”.

La Trobada de Centres d'Estudis i d'Estudiosos d'Eramprunyà es ve 

celebrant des del 2008. La IX edició va tenir lloc el dia 12 de 

novembre. El contingut es va distribuir en diverses ponències, algunes  

comunicacions (2 per municipi) i amb l'exposició de pòsters (sense 

límit).

26ª Trobada Cultural del Matarranya. Associació Cultural del Matarranya i Iniciativa 

Cultural de la Franja.

La Trobada Cultural del Matarranya, celebrada el 24 de setembre de 2016 a Queretes,  és 

l'única jornada cultural a la Comarca del Matarranya que té com a finalitat la promoció, 

difusió i dignificació de la llengua catalana.

Resolució de la XIV convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, 

jornades, cursos i itineraris

La XIV edició d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i 

trobades de l'Institut Ramon Muntaner va rebre 27 sol·licituds i va atorgar 24 ajuts.

Novament, 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.

Els ajuts atorgats en aquesta convocatòria han estat els següents: 

Fons: Institut d'Estudis
de Gavà  
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I Congrés “Baix Llobregat a debat”. Centre d'Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat,  Consell Comarcal del Baix Llobregat, 

Barcelonatech de la Universitat Politècnica de Catalunya, Òmnium 

Cultural Baix Llobregat, Arxiu Comarcal del baix Llobregat.

El I Congrés “El Baix Llobregat a debat”, celebrat els dies 8 i 9 de 

juliol de 2016,  és un congrés impulsat pel Centre d'Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat i organitzat per un nodrit grup d'institucions i 

entitats. Parteix de la necessitat de reflexionar en comú sobre 

l'esdevenir de la comarca i el seu encaix en l'entorn metropolità. És un exercici de 

participació que vol sumar la mirada de la ciutadania, la de les persones expertes i la dels 

responsables institucionals, en tots els àmbits que afecten la vida econòmica, social i 

territorial del Baix Llobregat. Es tracta, doncs, d'analitzar, debatre i elaborar propostes 

col·lectives que orientin el futur del Baix Llobregat cap a un creixement intel·ligent, 

sostenible i integrador, en la línia fixada per l'Estratègia Territorial Europea 2020 (ETE).

IX trobada d'entitats Locals i Comarcals de Cultura i Patrimoni de la Selva. Centre 

d'Estudis Selvatans i Associació Cultural La Tarongeta.

La Trobada va tenir lloc el dissabte 2 de juliol a Vilobí d'Onyar. Va comptar amb la 

participació d'entitats locals i culturals, a més de persones expertes en la temàtica de 

l'estiueig a la comarca de la Selva.

Curs Segona República, Guerra Civil i postguerra (1931-1945). 

Fundació Bosch i Cardellach i Arxiu Històric i Museu d'Història de 

Sabadell.

Durant els mesos de octubre i novembre es va du a terme el Curs Inici 

del Curs Segona República, Guerra Civil i postguerra. Aquest activitat 

perseguia la difusió dels principals fets de la Gran Guerra a Sabadell i el 

seu impacte sobre la indústria, societat i política i la transformació de la 

ciutat.

El segle XIX: la transformació d'una societat agrària en industrial. De l'antic règim a 

la societat actual. Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i Fundació d'Estudis 

Superiors d'Olot.

Fons: Consell Comarcal
Baix Llobregat  

Fons iSabadell 
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Es va voler fer una reflexió sobre el segle XIX. Després d'una introducció general a les 

grans característiques d'aquest segle, s'entra en els diferents detalls de contingut propis i de 

grans canvis i transformacions.

El camí ramader del Lluçanès al Ripollès amb ramat. Centre 

d'Estudis Comarcals del Ripollès, Ajuntament de Ripoll i Universitat 

Central de Catalunya a Vic.

Es va desenvolupar entre els mesos de maig i juny de 2016. 

L'activitat va consistir en realitzar el camí ramader del Lluçanès 

acompanyat d'un ramat per reviure i veure com es transitava 

antigament pels camins ramaders. L'activitat es va completar amb un 

treball de conservació i manteniment de les cabanes històriques del Pla 

d'Anyella. L'activitat es va realitzar en el marc de la Universitat d'Estiu 

de Vic, en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripoll i altres possibles 

ajuntaments de la comarca per on passa el camí. 

13es Trobades Culturals Pirinenques. Societat Andorrana de Ciències, Institut 

d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.

Es tracta d'una trobada que va tenir lloc el 29 d'octubre de 2016 de forma itinerant entre els 

diferents centres d'estudis existents a les comarques pirinenques amb voluntat de sumar 

territoris. Cada any es presenta una temàtica concreta que afecta aquest territori, s'analitza i 

es reflexiona des de diferents punts de vista i des dels diferents indrets territorials, incidint en 

les problemàtiques comunes i buscant solucions globals.

XXIII Col·loqui de Tardor - Francesc Darder i Llimona i el Museu Darder. Centre 

d'Estudis Comarcals de Banyoles, Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de 

Girona i Museu Darder de Banyoles.

Els dies 26, 27 i 28 de novembre de 2016 al Museu Darder de Banyoles es va duu a terme 

XXIII Col·loqui de Tardor en motiu del primer centenari de la inauguració del Museu 

Darder de Banyoles, un dels més antics de les comarques gironines. El Col·loqui es va 

dedicar al seu fundador Francesc Darder i Llimona, veterinari, metge, naturalista i 

col·leccionista, creador del Parc Zoològic i del Museu Zootècnic de Barcelona.

Blog camí ramader 
el Lluçanès al Ripollès 
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X Trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme. 

Col·lectiu pel Museu Arxiu d'Arenys de Munt.

L'organització de la X Trobada d'entitats de recerca local i comarcal 

del Maresme es va celebrar el 16 d'abril de 2016.  Aquesta activitat es 

va centrar en l'epígraf Dones amb  història al Maresme i es va 

estructurar de la manera següent: matí de ponències i tarda amb un 

recorregut pel patrimoni històric i arquitectònic d'Arenys de Munt. 

IX Curs Conèixer la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera 

d'Ebre i Associació Cultural la Cana.

El curs, celebrat el 19 de setembre de 2016, es va dividir en quatre 

sessions d'una duració aproximada de 120 minuts i va repassar aspectes 

històrics, mediambientals, literaris,  artístics, socials i lingüístics de la 

comarca. Les sessions van ser les següents: geologia a la Ribera d'Ebre; 

recuperació de camins a la Ribera d'Ebre; la jota a la Ribera d'Ebre i els 

punts d'observació i control de l'Ebre al llarg de la història.

Patrimoni en perill al Bages. Línies de treball. Centre d'Estudis del Bages, Col·legi 

d'Arquitectes de Catalunya, Delegació Bages-Berguedà i Arxiu Comarcal del Bages.

Els dies 22, 23 i 30 de gener de 2016 van tenir lloc aquestes Jornades destinades a tractar 

els elements del Patrimoni del Bages que estan en perill, la seva situació i les vies per a 

salvaguardar-lo. També es van exposar exemples d'actuació sobre el patrimoni que s'ha 

pogut salvar. Igualment es va tractar les línies de treball adequades per a protegir el 

patrimoni sense descuidar la necessària divulgació entre la població.

Priorat en Persona. Segona part, la tornada. Centre Quim Soler, 

la literatura i el vi, Biblioteca Estrem i Fa i IES Priorat.

Durant el dia 15 d'octubre va tenir lloc aquest acte en pobles, com 

ara, Falset, el Molar, el Masroig, Marçà, Capçanes, els Guiamets i La 

Serra d'Almos. Els escriptors tornen al Priorat per parlar de la seua obra 

en general i per explicar i compartir els textos eixits de la seva 

experiència a la comarca. Sessions diverses, a l'IES, la Biblioteca, 

escoles de la ZER.

Fons: Ajuntament
d'Arenys de Munt 

Fons: Ajuntament
de Flix 

Fons: blog Priorat
en persona 
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XII Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a Menorca. Centre d'Estudis 

Locals d'Alaior.

Les Jornades es van celebrar durant el cap de setmana del 11 al 13 de març de 2016. El seu 

contingut consta de 12 comunicacions, tres actes culturals: projecció d'audiovisual, música i 

presentació de llibres. També dues visites guiades, una exposició sobre l'avarca de Menorca, 

una segona Menorca Talaiòtica i fotografies relatives al patrimoni cultural i, per últim, un 

mercadet amb material d'entitats culturals i administracions públiques.

Les jornades donen pas a especialistes i a joves novells en la recerca. Les ponències van 

tractar tot tipus de patrimoni cultural i temes d'actualitat, tant relatius a Menorca com 

d'altres territoris. Co cada any una entitat menorquina o convidada de fora va exposar la seva 

tasca en la defensa del patrimoni cultural.

Antropologia i Nacionalisme. Identitat i Demandes Nacionals Avui. Institut Català 

d'Antropologia (ICA) i Departament d'Antropologia Social i Cultural  de  la  Universitat 

Autònoma de Barcelona.

Jornada, celebrada el 28 d'abril de 2016, on es va analitzar i debatre al voltant de la 

importància del nacionalisme avui i el rol de l'antropologia en la seva comprensió.

II Jornada Intercomarcal d'investigadors/es de la Guerra Civil 

Espanyola. Associació Cultural Lo Rafal d'Alcanar, Centre de 

Documentació de la Guerra Civil Espanyola de la Fundació Caixa 

Vinaròs.

Es tracta d'una jornada oberta al públic, celebrada a mitjans d'abril, 

on es van exposar comunicacions presentades per investigadors/es 

provinents de centres d'estudis i associacions especialment del sud de 

Catalunya i nord del País Valencià. Aquesta jornada va comptar amb la 

presentació de diverses ponències o comunicacions que després 

podrien ser publicades.

Jornades d'Arquitectura Modernista. El Modernisme, Domènec i Muntaner i el seu 

temps. Centre de Lectura de Reus, Universitat Rovira i Virgili i Centre d'Estudis Canetencs.

El modernisme va ser considerat un moviment artístic referent a Catalunya i d'àmplia 

Fons: Associació
Cultural Lo Rafal
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difusió internacional. I més particularment,  l'obra de Domènech i Muntaner i les arts que 

van servir de suport a l'arquitectura modernista. Les referències modernistes de Reus, lloc 

on es va celebrar la jornada, són tan evidents que per sí mateixes ja van justificar aquesta 

convocatòria.

Cursos monogràfics “El Racó de la Història”. Taller d'Història de 

Gràcia Centre d'Estudis i Fundació Privada Festa Major de Gràcia

Cursos monogràfics oberts, on es van tractar temes diversos, la 

majoria d'ells relacionats amb la història de Gràcia i de Barcelona. Els 

assistents van poder intercanviar idees i opinions sobre aquesta 

temàtica.

XXVI Jornades d'Estudis Penedesencs. La  llengua  al Penedès: del vocabulari i la 

toponímia al folklore i la literatura. Institut d'Estudis Penedesencs, Casa Museu Àngel 

Guimerà, Biblioteca Municipal Terra Baixa, Consorci del Patrimoni de Sitges, Grup 

d'Estudis Sitgetans, Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Museu de les Cultures del Vi de 

Catalunya Vinseum.

Aquestes Jornades van tenir lloc el 29 d'octubre de 2016 i es van centrar en l'estudi i la 

difusió de la llengua, la gramàtica, la literatura i el vocabulari del Penedès.

VI Jornada d'Estudis Històrics i Patrimonials de la Vall d'Àger i l'Alta Noguera. 

Fundació Arnau Mir de Tost i el Departament d'Història de la Universitat de Lleida.

El dia 6 de juliol de 2016 es va du a terme la VI Jornada d'Estudis de la Vall d'Àger i l'Alta 

Noguera, que al igual que les anteriors, va estar dedicada a un tema històric concret: la 

Guerra Civil al Montsec.

Jornades de Debat  “Les entitats socioculturals al s. XXI: els Casals i els Ateneus”. 

Centre d'Estudis del Gaià, Ajuntament de Vila-rodona i Casal de Vila-rodona.

Aquesta jornada de debat es va celebrar els dies 7 d'octubre i 19 de novembre de 2016 i es 

van enfocar en debatre, reflexionar i dialogar al voltant del paper que juguen els ateneus i els 

casals avui en dia, coincidint amb la commemoració del 50è aniversari del Casal de Vila-

rodona. 

Fons: El cargol 
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Assistents:

L'assistència a les activitats organitzades pels centres i instituts d'estudis durant el 

2016 va presentar uns índexs significatius:

§ Un 35% de les activitats registraren una quantitat  superior als 99 d'assistents.

§ Un 30% va presentar una participació que anava entre els 40 i 99 els assistents.

§ El 35% de les activitats van congregar a un públic de menys de 40 assistents.

Tal com va succeir a l'anterior convocatòria d'ajuts a activitats dels centres d'estudis, 

la del 2016 es va nodrir principalment de sol·licituds per a la realització de jornades, que 

poden encabir diferents àmbits acadèmics (comunicacions, conferències, xerrades, 

taules rodones, etc.), amb altres de divulgatius (visites guiades i itineraris, exposicions, 

etc.).

Els cursos continuen sent una activitat consolidada en els centres d'estudis, oferint 

una interessant oferta educativa per part d'aquest col·lectiu.

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 19% de les activitats estaven organitzades per dos o més centres d'estudis en 

combinació amb d'altres organismes.

§ La resta d'activitats, el 81%, foren organitzades per un centre d'estudis 

conjuntament amb d'altres organismes.

Les activitats subvencionades per l'Institut Ramon Muntaner dins de la XIV 

convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, cursos, itineraris i 

trobades, es van realitzar, en la seva majoria, entre centres d'estudis que compartien un 

Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per l'IRMU l'any 2016

Activitats 2016
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mateix àmbit comarcal o 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 90%, mentre que la 

resta de les activitats van ser realitzades per centres de la Catalunya nord (5%) i de les 

Balears (5%).

Tipologia:

El tipus d'activitat que els centres van desenvolupar de forma destacada en aquesta 

edició va ser el de les jornades, representant un 43% del total. La resta es va distribuir 

entre cursos (24%), col·loquis (4%), trobades (24%) i congressos (5%).

Destinació dels ajuts:

Com en l'anterior edició, bona part 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.

L'IRMU va rebre 27 sol·licituds d'ajuts, de les quals un total de 24 van ser aprovades.

L'IRMU va preveure destinar 20.000€ dels seus recursos per al ajuts a activitats.

Els recursos finalment destinats als ajuts a activitats van ser 19.000€
 
 Un total de 2 centres van renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 1.600 € dels  
 recursos destinats a ajuts a activitats).
 
 Un total de 4 centres van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada 
 (equivalents a 1.200 € dels recursos destinats a ajuts a activitats).

Activitats 2016
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Projectes finalitzats el 2016 pertanyents a la IX convocatòria (2014)

Els balls parlats. Inventari, anàlisi i classificació. Centre de Documentació del 
Patrimoni i la Memòria Carrutxa.

La recerca realitzada pel Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa 
va tenir com a base la creació d'una visió de conjunt de gènere dels balls parlats a partir dels 
inventaris comarcals existents, de la recerca arxivística i del treball de camp.

Els homes de la primavera. Centre d'Estudis Beguetans, Bande à Part Escuela de Cine, 
Ajuntament de Begues i Associació Cor de Caramelles de Begues.

En el projecte “Els homes de la primavera” es va fer un seguiment i estudi de la realitat 
grupal dels membres del cor de Caramelles de Begues i com a través d'aquestes persones 
s'explica la tradició de les Caramelles i la repercussió d'aquesta en el sí del municipi i de la 
cultura en general.

Estudi de la festa de les falles al Pirineu. Centre d'Estudis Ribagorçans, Consorci 
Patrimoni Mundial de la Vall de Boí i Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

Estudi de la festa de les falles per tal de poder complementar i enllestir el treball de 
recerca i documentació que duia per títol “Catalogació de les Falles del Pirineu”, efectuat 
entre els anys 2010-2011 per a l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest estudi ha estat el pas previ a 
una publicació que ha permès la difusió de les conclusions i la informació de tota la 
investigació.

El museu parla: inventari i recull de memòria oral de les col·leccions del “Museu 
Etnològic de Nonasp (I Fase)”. Amics de Nonasp i Aula d'Artesanies, Tradicions i 
Ecologia.

El projecte “el museu parla: inventari i recull de memòria oral de les col·leccions del 
“Museu Etnològic de Nonasp” va consistir en fer un inventari i recull de la memòria oral de 

6.2. Balanç d'ajuts a projectes d'investigació
       o de difusió cultural
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les peces de la col·lecció exposada al públic amb el nom “Museu Etnològic de Nonasp per 
tal de “fer parlar el museu” a través de la memòria oral d'aquells que van viure els darrers 
dies en què aquells objectes van ser utilitzats i ens poden transmetre el seu paper i significat 
al si d'aquell tipus de societat

Estudi del camí Cardoner a la cara nord de la Serra del Cadí (Alt Urgell i 
Cerdanya). Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, Grup de Recerca de la Cerdanya, 
Ajuntament de Montellà i Martinet, Ajuntament de Cava, Grup d'Amics de Montellà 
(GAM), Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, Consell Comarcal de l'Alt Urgell i Unió Excursionista Urgellenca.

Es tracta d'un estudi documental, de recull oral i d'observació de camp del camí 
Cardoner, via de distribució de la sal de Cardona cap a la Cerdanya, en el tram de la cara 
nord de la Serra del Cadí.

Una història a la intempèrie: el llegat patrimonial de la fàbrica i colònia de Gallifa 
(Les Masies de Voltregà). Centre d'Estudis del Voltreganès, Museu del Ter, Ajuntament de 
Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de les Masies de Voltregà.

El projecte ha consistit en inventariar i documentar un patrimoni a punt de desaparèixer i 
fer una breu història del conjunt de Gallifa. Es busca posar en valor la història i la memòria 
dels antics treballadors de Gallifa i avançar en el coneixement de les transformacions 
experimentades en una àrea rural on hi apareix la industrialització.

Projectes pertanyents a la X convocatòria (2015)

El ball del ciri de Manlleu. Museu del Ter (Manlleu) i Esbart Català de Dansaires.

S'ha redactat un projecte de recerca sobre una dansa tradicional: la dansa del ciri a 
Manlleu. Amb aquest treball, s'ha volgut posar l'accent en l'anàlisi de l'evolució dels 
aspectes més tècnics vinculats a la dansa: coreografia, música, indumentària, entre d'altres.

Les fotografies d'una vida: Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners. Centre 
d'Estudis Selvatans, Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània de la Universitat de 
Girona i Arxiu Comarcal de la Selva.

La recerca realitzada pel Centre d'Estudis Selvatans s'ha proposat abordar la segona fase 
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de l'anàlisi conjunta de correspondència i col·lecció d'imatges del fons de Joan Vinyoli, 
amb l'objectiu d'identificar persones coetànies i realitzar entrevistes sobre Joan Vinyoli i la 
seva obra, així com identificar indrets i persones de la col·lecció d'imatges de l'autor. Com a 
resultat s'ha completat el fons fotogràfic amb documents aportats per tercers. Així doncs, 
s'ha documentat tot el fons d'imatges i s'ha realitzat una col·lecció de punts de llibre 
vinyolians.

Paco Xammar: 50 anys a la perifèria de Tarragona. Cercle d'Estudis Històrics i 
Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona i Fundació Privada Mútua Catalana.

Amb aquest projecte s'ha volgut posar en relleu la contribució dels barris de Ponent al 
conjunt de Tarragona i el paper clau que hi ha tingut una persona com Francesc Xammar, 
des del compromís més absolut i radical amb la defensa dels drets bàsics de les persones.

Desplegament inicial de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del 
Penedès. Institut d'Estudis Penedesencs i Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de 
Riudebitlles.

Aquesta recerca s'ha centrat en la realització del desplegament inicial de l'Inventari del 
Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès. Un projecte d'inventari que ha plantejat, per 
una banda iniciar i posar en marxa a les tres comarques penedesenques (Alt Penedès, Baix 
Penedès i Garraf) en un programa de salvaguarda del seu PCI, tal com va preveure la 
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. D'altra 
banda, ha buscat implicar a la població en la seva elaboració i retornar la informació 
obtinguda a la societat per tal que tingui una aplicació en la potenciació del 
desenvolupament sostenible, tant a nivell econòmic, com social i cultural.

Estudi documental sobre les parròquies de Santa Creu de Rodes i Sant Esteve de 
Mata s. XIV i XV. Fundació Privada Albert Tomàs i Bassols i Institut d'Estudis 
Empordanesos.

L'objectiu principal del projecte va ser recopilar la màxima informació possible sobre el 
poblat de Santa Creu i els seus habitants durant els darrers segles de la seva existència, així 
com l'estudi de les seves dinàmiques de poblament, el desenvolupament i la localització de 
les diferents activitats econòmiques arreu de les dues parròquies al llarg dels segles XIV i 
XV. Les dades que s'ha obtingut han permès contextualitzar millor els resultats de les 
excavacions arqueològiques que s'han realitzat a Santa Creu els últims dos anys i, a la 
vegada, s'ha posat al servei del conjunt monumental de Sant Pere de Rodes i dels seus 
habitants una informació indispensable per a la seva comprensió.
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Patrimoni immaterial i paisatge cultural agrícola al Priorat. Priorat paisatge 
cultural patrimoni mundial (PRIORITAT) i Centre de Documentació del Patrimoni i la 
Memòria Carrutxa.

La intenció d'aquest projecte era fer emergir els valors fonamentals d'aquest paisatge 
cultural en aquest àmbit i d'inventariar-ne els atributs que els il·lustren per poder, 
conseqüentment, establir els mecanismes de gestió i de valorització que n'assegurin la seva 
continuïtat, salvaguarda i difusió de manera adequada.

L'objectiu global del projecte ha estat fer un inventari com més complet possible del 
patrimoni immaterial de la comarca, en tots els seus àmbits i representacions.

La premsa històrica a la ciutat de Reus. Centre de Lectura de Reus.

Sota la tutela del Centre de Lectura de Reus, el projecte de recerca tenia com a objectiu la 
confecció d'un catàleg il·lustrat i ben documentat que estudiés la premsa de la ciutat de 
Reus d'ençà del 1813 (any de l'aparició del primer periòdic local El periodico político y 
mercantil de la villa de Reus) fins a la fi de la Guerra Civil el 1939, en total, prop de 237 
capçaleres.

Seguiment i conservació de ratpenats forestals al PNIN de Poblet. Centre d'Història 
Natural de la Conca de Barberà i Amics del Paratge Natural de Poblet.

Aquest projecte va proposar el seguiment de la comunitat de quiròpters dins el context 
del PNIN de Poblet. Per tal de dur a terme el seguiment es va requerir, d'una banda conèixer 
la comunitat de quiròpters ocupant de cavitats, d'altra banda, identificar punts d'especial 
interès (colònies de reproducció en masos, arbres o altres estructures) i, per últim, 
promoure la conservació d'elements clau susceptibles d'albergar refugis de ratpenats 
(arbres morts en peu, barraques de pagès i altres estructures).

Pedres que parlen. Ruta literària pels temples catalans. Espais Escrits (Xarxa del 
Patrimoni Literari Català).

El projecte ha consistit en crear una ruta literària que transcorri per diversos elements 
patrimonials, de caràcter religiós, que bé han estat abandonats, han desaparegut o han 
perdut la seva activitat inicial. Ens referim especialment a les ermites, monestirs o 
santuaris, que durant una època van tenir una presència social molt important i que de mica 
en mica han caigut en dessús o han convertit la seva activitat.
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Història del moviment veïnal a Terrassa sota el franquisme. Centre d'Estudis 
Històrics de Terrassa i Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental.

El Centre d'Estudis Històrics de Terrassa ha treballat en el projecte “Història del 
moviment veïnal a Terrassa sota el franquisme” que des de l'inici a perseguit un doble 
objectiu: d'una banda, han fet una síntesi de la Història  de la lluita veïnal a Terrassa; d'altra 
banda han completat els estudis parcials que es van anar fent les darreres dècades sobre 
aquest tema per tal d'obrir noves línies d'investigació.

El projecte ha servit per a fer una veritable història del moviment veïnal a Terrassa: una 
anàlisi integral des de diverses perspectives capaç d'explicar-lo en la seva complexitat i que 
no el converteixi en un simple antecedent de l'etapa democràtica. S'ha tractat d'estudiar el 
moviment veïnal en totes les seves contradiccions, virtuts i limitacions, i parlar dels seus 
protagonistes, però també d'aquelles persones anònimes que van jugar-se la llibertat i, fins i 
tot, la vida per aconseguir unes millors condicions.

Estudi de l'Epistolari de Joan Arús. Fundació Bosch i Cardellach i Arxiu Històric de 
Sabadell.

Aquest projecte es va centrar en l'estudi de l'epistolari del poeta, prosista i assagista Joan 
Arús (1891-1982). Es va tractar la col·lecció privada i inèdita, fins aquell moment 
pràcticament inexplorada, que aplegava les cartes rebudes per l'escriptor i la còpia d'alguna 
de les enviades. En total es van estudiar unes 700 cartes, escrites entre el 1910 i el 1980 
aproximadament. 

I FASE. Recerca per donar a conèixer la importància de la indústria llanera de la 
Tortosa  del s. XIV, la vida dels pastors i ramats de l'època, els camins de 
transhumància i la ruta seguida pels darrers Bons Homes a fi de documentar la Ruta 
dels últims càtars del Sud dintre del Projecte Turístic la Ruta dels 3 reis.  Grup 
d'Estudis i Comunicació Ambiental Graëllsia, Arxiu Comarcal del Baix Ebre i Centre 
d'Estudis Càtars de Barcelona.

El projecte va consistir en documentar i ampliar la informació de la zona d'origen del 
col·lectiu càtar. Per a més tard, proposar un treball de recerca que revaloritzés el patrimoni 
objecte d'estudi: els camins ramaders medievals i els seus efectes socioeconòmics, a més 
d'un fet singular que va tenir lloc a les Terres de l'Ebre, on es van refugiar els últims càtars 
coneguts.
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Recerca i comissariat de l'exposició itinerant Masó: interiors (1911-1916). 
Fundació Rafael Masó, Museu d'Història de Girona, Museu de la Garrotxa (Institut 
Municipal de Cultura d'Olot) i Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.

Aquesta recerca té per objectiu un estudi dels interiors més representatius de Masó des 
de la història de l'arquitectura moderna, a més de l'estudi de la cultura i del rol dels interiors 
a l'hora de definir identitats, ja que també es tindrà en compte el paper dels clients de 
l'arquitecte i la seva voluntat de construir i projectar una determinada imatge de si mateixos 
en el context de tres ciutats catalanes de principis del segle passat.

Obra raonada de Lluís i Montaner. Treballs no executats de l'arquitecte. Centre 
d'Estudis Lluís Domènech i Montaner i Casa Museu Lluís Domènech i Montaner 
(Ajuntament de Canet de Mar).

El Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner, en col·laboració amb la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner, va du a terme l'Obra raonada de l'arquitecte Lluís i Montaner. 
Un compendi que analitza els 73 edificis que va projectar i realitzar l'arquitecte i que han 
contribuït a endinsar-nos encara més en l'univers domenequià fent aflorar gran quantitat de 
dades, fins al moment desconegudes i, per tant, inèdites.

Projectes  2016

L'IRMU va rebre 37 sol·licituds d'ajuts

· Un total de 35 van ser aprovades.

L'IRMU va destinar  dels seus recursos per a ajuts a projectes 57.300€

La quantitat fins al moment destinada als  ajuts a projectes ha estat de 46.250€ 

· Un centre va renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 1.650 € dels

recursos destinats a ajuts a projectes).

·  Un total de 9 centres van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada

(equivalents a 2.100 € dels recursos destinats a ajuts a projectes)
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6.3. Balanç d'ajuts a publicacions

Anàlisi derivat de les dades recollides de les publicacions subvencionades per 
l'IRMU l'any 2016

-Les despeses totals d'edició (maquetació, disseny, enquadernació impressió i correcció) 
generades per les diferents publicacions s'eleva a 200.755€.

-Els ajuts han estat distribuïts en publicacions periòdiques de caire científic (55%), 
divulgatiu (10%) i monografies (35%).

-Com en l'anterior edició, més del 83% 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 l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria, en un 86% són de 
Catalunya i el ventall comarcal d'aquesta abasta pràcticament tot el territori del Principat. 
A força distància trobem que els centres d'estudis del País València són receptors en un 
8%, i la Catalunya del Nord, Aragó i Andorra i exterior, en un 6% respectivament.

XI Convocatòria d'ajuts a publicacions

La XI 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 58 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 
Mutua 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.
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Revistes de recerca científica

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura 27, publicació editada per l'Agrupació 
Borrianenca de Cultura.

Revista “Lo Floc”, publicació editada pel Centre d'Estudis Riudomencs.

Aplec de Treballs 34, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà.

Cabdells 14, publicació editada per l'Associació Cultural Centelles i Riusech.

Paratge 29, publicació editada per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia i Vexil·lologia i Nobiliària.

Modilianum, publicació editada per l'Associació Cultural Modialianum.

XXXII Sessió d'Estudis Mataronins, publicació editada per Museu Arxiu Santa Maria de 
Mataró.

Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, publicació editada pel Centre de Recerques del 
Pla d'Urgell. Mascançà.

Miscel·lània del CERE 26, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Terme 31. Revista d'Història, publicació editada per Centre d'Estudis Històrics de Terrassa.

Singladures. Revista d'Història i Patrimoni Cultural de Vilassar de Mar i el Maresme, 
publicació editada pel Centre d'Estudis Vilassarencs.

La Rella del Baix Vinalopó, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix 
Vinalopó.

Dovella 118, publicació editada per Selva.

La Portadora 1. Revista Científica del Priorat, publicació editada pel Centre d'Estudis del 

Priorat.

Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs 2015, publicació editada pel Grup d'Estudis 
Cubellencs Amics del Castell.

La Resclosa 20, publicació editada pel Centre d'Estudis del Gaià.

Revista Caramella 34, publicació editada per l'Associació Caramella.

Oppidum. Revista Cultural del Solsonès, publicació editada pel Centre d'Estudis Lacetans.

Interpontes, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell.

Lo Senienc. Memòria, Natura i Llengua, publicació editada pel Centre d'estudis Seniencs.

Revista Ponències 20, publicació editada per l'Associació Cultural de Granollers.

Revista del Vinalopó 19, publicació editada pel Centre d'Estudis Local del Vinalopó.

Shikar. Revista del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, publicació editada Centre 
d'Estudis Comarcals del Segrià.

Annals 47, publicació editada per l'Institut d'Estudis Empordanesos.
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El consell de nois i noies de l'Hospitalet, publicació editada pel Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet.

Annals del Patronat 27, publicació editada pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca.

Canya i gram 76, publicació editada pel Centre d'Estudis del Masroig.

Revistes de divulgació

Lo Rafal. Revista Informativa d'Alcanar 128, publicació editada per l'Associació Cultural Lo 
Rafal.

La Femosa. Revista d'opinió i informació local, publicació editada per l'Agrupació Cultural 
La Femosa.

Fonts 65, publicació editada pel Centre d'Estudis Argentonins.

Temps de Franja  (suplement literari Styli Locus, dedicat a Ramon Muntaner), publicació 
editada per l'Associació Cultural Matarranya.

Monografies

Ramon Vidal-Barraquer i Marfà, publicació editada per la Fundació Roca i Galès.

Pere Alsius i Torrent (1839-1915). Un farmacèutic entre la Renaixença literària i la 
científica, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.

Finestrelles 9, publicació editada per Centre d'Estudis Ignasi Iglésias.

Tancar la terra. Acotaments i vedats a Catalunya, 1850-1910, publicació editada per 
l'Associació d'Història Rural.

IX Trobada d'Entitats de Recerca Local del Maresme, publicació editada pel Centre d'Estudis 
Canetencs.

Obra arquitectònica raonada de Lluís Domènech i Montaner. Vol II, publicació editada pel 
Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner.

La Setmana Tràgica i el seu context en el Baix Llobregat, 1890-1923, publicació editada pel 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Les fogueres de Sant Joan i la fi de la cultura infantil de carrer a Barcelona, publicació 
editada per l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà.

Pirates i corsaris a la costa de Vila-seca, publicació editada per l'Agrupació Cultural Vila-seca.

Patrimoni Industrial a les Comarques de Tarragona, publicació editada per l'Institut d'Estudis 
Vallencs.

El Modernisme. Domènech i Montaner i el seu temps, publicació editada pel Centre de 
Lectura de Reus.
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Aportació a la dansa catalana 2014, publicació editada per Esbart Català de Dansaires.

Indústria i comerç del suro: els Torrellas de Tossa (1879-1923), publicació editada pel Centre 
d'Estudis Tossencs.

Fires i mercats a Vilafranca i l'Alt Penedès (s. IX-XX), publicació editada per l'Institut 
d'Estudis Penedesencs.

Estudi introductori, edició i traducció catalana del llibre de poesies de John Eric Laungdon- 
Davies, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.

Natura i cultura al Pirineu: XII Trobades Culturals Pirinenques, publicació editada per la 
Societat Andorrana de Ciències.

Transitant l'invisible: aparicions i desaparicions al Baix Empordà, Baix Camp i el Vallès 
Occidental, publicació editada per l'Institut Català d'Antropologia.

L'IRMU va destinar 46.000€ dels seus recursos per al ajuts a publicacions
La quantitat finalment destinada als ajuts a publicacions ha estat de 39.650€ :

Un total de 8 centres van renunciar als ajuts atorgats (equivalents a 
6.250€ dels recursos destinats a ajuts a publicacions).

Un centre van sofrir reduccions de la quantitat inicialment aprovada 

(equivalents a 300 € dels recursos destinats a ajuts a publicacions).

Publicacions 2016
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Gràfiques i impremtes

- Alzamora Gràfiques (Girona)

- Ambar Comunicació (Torrelles de Llobregat)

-Ara. Disseny, Maquetació, Edició Gràfica     

(Andorra la Vella)

- Arola Editors (Tarragona)

- Arts Gràfiques Octavi, SA (Falset)

- Arts Gràfiques Requesens (Montblanc)

- Cantalozella (Santa Coloma de Farners)

- Cevagraf, SCCL (Rubí)

- Copisteria Castellà (Mataró)

- Cossetània (Valls)

- EAP, Edicions a Petició, SL (Girona)

- Editorial Fonoll, SL (Juneda)

- Escenarigràfic, SL (Granollers)

- Fotocomposició Roger, SL (Figueres)

- Fotoletra (Barcelona)

- Francisco Javier Calatayud (Alacant)

- Gràfica Impulsa 45, SL (Granollers)

- Gràfiques Campás (Badalona)

- Gràfiques del Foix, SL (Barcelona)

- Gràfiques del Matarranya (Calaceit)

- Gràfiques Ferpala, SL (Vilanova i la Geltrú)

- Gràfiques Ister (Moià)

- Gràfiques Muval, SL (Solsona)

- Gràfiques Trema (Arbúcies)

- Icatmedia (Badalona)

- Imatge 9, SL (Valls)

- La factoria dels anuncis SL (Barcelona)

- La Impremta d'Argentona (Argentona)

- Maideu Arts Gràfiques, SL (Ripoll)

- Obra Pròpia S.L (València)

- Òptim.gr (Ascó)

- Papyrusdisseny (Canet de Mar)

- Paya Impremta (Lleida)

- Pixartprinting (Venècia)

- Pol·len Edicions (Barcelona)

- Querol Edicions (La Sènia)

- Rabassa Arts Gràfiques (Reus)

- Segarra Sánchez Artes Gráficas, SL (Elx)

- Serra, Indústria Gràfica, SL (Ulldecona)

- Sichet Impremta (Borriana)
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6.4. Beques i Premis

III Beca de Recerca Històrica “Terra d'Ateneus”

L'Institut Ramon Muntaner i la Federació d'Ateneus de Catalunya han concedit la «III Beca de 
Recerca Històrica Terra d'Ateneus» al treball “La taula del mirall. L'Ateneu i l'associacionisme cultural 
i polític a la Selva del Camp, 1878-1979”, presentat per Guillem Puig Vallverdú. El jurat, format per 
Josep Santesmases, vicepresident segon de l'IRMU; Hèctor Fort, membre de la junta directiva del 
Centre de Lectura de Reus i Antoni Gavaldà, historiador i professor de la URV, ha resolt becar l'estudi 
de Puig pel seu “interès per al conjunt del món ateneístic català i com a contribució a l'estudi històric i 
social de la Selva del Camp” i per la “metodologia de treball proposada i el coneixement de les fonts 
principals per a desenvolupar l'estudi”. Aquest ajut, dotat amb 3.000 euros i la publicació del treball per 
l'editorial Afers el proper 2017, es va crear l'any 2014 per incentivar l'elaboració de projectes centrats 
en l'estudi de la repercussió social de l'associacionisme cultural ateneístic en algun indret de l'àmbit 
català i des del punt de vista històric. La convocatòria s'obre anualment a totes les persones 
investigadores dels centres d'estudis locals i comarcals. La «I Beca Terra d'Ateneus» (2014) la va 
guanyar el projecte «El Cercle Literari i els inicis de l'associacionisme recreatiu, cultural i polític a la 
ciutat de Vic (1848-1902)» de l'historiador vigatà David Cao. I la «II Beca Terra d'Ateneus» (2015) va 
ser concedida a Jordi Albaladejo per l'estudi “L'Associacionisme educatiu i cultural a Badalona (1879-
1936). L'Ateneu Obrer i el Círcol Catòlic”. El treball de Cao ja ha estat publicat com el primer llibre de 
la col·lecció “Terra d'Ateneus” (Editorial Afers, 2015) i el d'Albaladejo, serà el segon volum en ser 
editat. La iniciativa de convocar aquesta beca de recerca històrica, que s'emmarca dins del Pla de 
l'Associacionisme Cultural 2014-2016, sorgeix de la col·laboració entre l'IRMU i la FAC i compta amb 
el patrocini de l'Obra Social de la Caixa i el suport de la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat.
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V Beca Joan Veny

El passat mes de desembre es va reunir el jurat de la cinquena convocatòria de la Beca Joan Veny, 
convocada per l'Institut Ramon Muntaner amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

La Beca Joan Veny, destinada a investigadors de l'àmbit dels centres d'estudis, es concedeix a treballs 
de recerca que, d'una manera general, tinguin com a objectiu l'estudi sobre bases empíriques de 
qualsevol aspecte vinculat amb la variació lingüística del català. 

El jurat, format pel Sr. Narcís Figueras Capdevila com a representant de l'Institut Ramon Muntaner, el 
Sr. Brauli Montoya com a representant de l'Institut d'Estudis Catalans, el Sr. Francesc Feliu, de la 
Universitat de Girona, com a representant de la Xarxa Vives, la Sra. Montserrat Nadal i la Sra. 
Montserrat Ingla en representació de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Sra. M. Carme Jiménez, com a secretaria del jurat sense vot, 
va resoldre per unanimitat atorgar la beca al Sr. Esteve Valls per a la realització de l'estudi " La 
incidència de l'efecte frontera en l'autonomització de la llengua a la cruïlla catalanoaragonesa". 

L'investigador té un termini de dos anys per a presentar el seu treball acabat al jurat de la beca, que té 
una dotació de 6.000 €.

XVII Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt

El 25 d'octubre es va fer l'acte oficial de lliurament del XVII Premi de recerca Ricat i Giralt, 
corresponent a l'any 2016. Enguany el jurat ha concedit el premi al projecte Geografia del comerç 
portuari de Barcelona (1848 – 1914) presentat pel Sr. Carles Badenes Escudero.

Per part de l'Institut Ramon Muntaner els membres del jurat han estat Jaume Mascaró i Enric Cobo.

El premi esta dotat amb 6000 €, el treball es desenvoluparà al llarg d'un any, i el resultat final serà 
publicat pel Museu en la Col·lecció Estudis.



.Convenis i col laboracions7.

64.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

En el marc de l'acord amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 

Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'l'Institut Ramon Muntaner és 

membre de l' l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial on, de manera conjunta, participen en 

un seguit de projectes i activitats de difusió, promoció i protecció de la recerca etnològica. En aquest 

període, les reunions de treball han tingut lloc al  a Barcelona; a Montferrer i Castellbò (l'Alt Urgell (2 

de febrer) i a l'Arts Santa Mònica (8 de novembre), a més d'una reunió de coordinació i assessorament 

de les noves entitats de l'Observatori que es va realitzar a les Garrigues: el Cogul (18 de febrer). 

En el marc d'aquest programa, des de l'IRMU es continua amb la tasca d'enviar notícies, 

activitats i publicacions d'etnologia dels centres d'estudis al bloc Etnologia.cat, dels membres de l' 

l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/).

7.1. 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 2016. La  Recerca Etnològica a Catalunya. En aquesta nova edició, l' Institut ha 

organitzat diferents activitats:

Los cantadors. Cants religiosos de tradició oral de les Garrigues, Segrià, Noguera, el Pla d'Urgell 

i l'Urgell 

El llibre Los cantadors, Cants religiosos de tradició oral de les 

Garrigues, Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell, obra d'Amàlia 

Ametlló, Esther G. Llop i Jaume Ayats editat per Rafael Dalmau Editor, 

és el resultat d'una recerca de l'IRMU a l'Associació Música d'Arrel.

Les presentacions d'aquesta publicació van ser organitzades per 

l'Associació Música d'Arrel d'aquesta publicació es van realitzar a 

diferents localitats del pla de Lleida: 

El 18 de març a Lleida dins del cicle de “Diàlegs Culturals” de 

l'Associació de Cultura Popular i Tradicional Aurembiaix es va presentar 

a l'església de Sant Martí de Lleida  Lleida. 

El 19 de març amb l'Ajuntament de Talladell es va presentar al Espai 

7.1. Activitats vinculades al Patrimoni
Etnològic
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Molí de Talladell. 

El 26 de març, amb l'Ajuntament d'Àger es va presentar al Local Social 

El 27 de març amb l'Ajuntament de la Floresta es va presentar al Local Social.

El 3 d'abril, amb l'Ajuntament de Sudanell 

Totes aquestes presentacions varen comptar amb el suport de Rafael Dalmau editors, l'Institut 

Ramon Muntaner i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Les Falles del Pirineu. L'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà

Les falles del Pirineu. L'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà és un llibre d'Oriol 

Riart Arnalot i Sebastià Jordà editat pel CERib-centre d'Estudis Ribagorçans i Pagès 

Editors. En aquesta publicació és el resultat d'una recerca sobre la “Catalogació de 

les falles del pirineu” eafuctuada  al 2011 i 2012 per a l' Inventari del Patrimoni 

Etnològic de Catalunya (IPEC) i complementada al 2014 amb un ajut de l'IRMU al 

Centre d'Estudis Ribagorçans, complimentada amb una ajuda a l'edició per part del 

Parc Natural de l'Alt Pirineu

Les presentacions d'aquesta edició van ser organitzades pel Centre d'estudis 

Ribagorçans, Pagès Editors, Parc natural del'Alt Pirineu i l'Institut Ramon Muntaner  

i es varen realitzar a diferents localitats 

El 26 de març a Esterri d'Àneu, a l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu 

El 27 de març, a la Confraria Nova del Pont de Suert 

El 4 d'abril a Lleida , a la seu de l'Institut d'estudis Ilerdencs-Diputació de Lleida. 

La diàspora dels últims càtars al S XIV. Del Languedoc cap al sud per camins transhumants  

La diàspora dels últims càtars al segle XIV. Del Languedoc cap al sud pels camins transhumants és 

un ajut a projectes de l'IRMU presentat per Gaëllsia, Centre d'Estudis Càtars i l'Arxiu Comarcal del 

Baix Ebre i realitzat per Vicky Carles i José Luis Soler. 

Dels resultats d'aquesta recerca es va fer un audiovisual que es va anar presentant a diferents 

localitats 

El 26 d'agost a Morella

El 27 d'agost a Horta de Sant Joan 

El 2 de setembre a Flix



66.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Antroponímia de la vall d'Àger

Presentació a Lleida  dels primers resultats de la recerca “Antroponímia de la vall d'Àger” 

realitzada per la Fundació Arnau Mir de Tost. Aquesta recerca fou presentada per Francesc Fité i 

Cristina Masvidal a l'església de Sant Martí dins del cicle de conferències “Diàlegs Culturals” de 

'Associació de Cultura Popular i Tradicional Aurembiaix de Lleida. Aquesta activitat fou organitzada 

per la Fundació Arnau Mir de Tost, l'Associació de Cultura Popular i Tradicional Aurembiaix, Centre 

de Cultura popular i tradicional catalana de Lleida i la Paeria-Ajuntament de Lleida, amb el suport de: 

Institut Ramon Muntaner Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Jornada de presentació de la recerca etnològica a les Terres de Lleida i el Pirineu 

El divendres 24 d'octubre, a les deu del matí, es va dur  a terme al Museu Comarcal de l'Urgell-

Tàrrega, la Jornada: La recerca etnològica a les terres de Lleida i del Pirineu, a objectiu donar a 

conèixer els darrers projectes de recerca etnològica que s'han dut a ¡mb l'objesctiu de presentar una 

sèrie de projectes que s'estan duent a terme actualment al voltant de la recerca etnològica a les terres de 

Lleida i del Pirineu. Entre els diferents projectes que es van presentar a la jornada alguns han compten 

amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner, i són els següents: -

 - Cases per al record-cases que ens parlen. Projecte de recuperació de la memòria oral de la Casa 

Duran i Sanpere, a càrrec de Laia de Ahumada (Fundació Casa Dalmases) i Montse Graells ( Museu 

Comarcal de Cervera).

 - Se'n parlava i n'hi havie, aproximació històrico-etnogràfica a la cacera de bruixes. Terres de Lleida 

i Pirineu occidental, a càrrec de Núria Morelló (Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Museu Comarcal de 

Cervera, Museu de l'Urgell-Tàrrega, Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega i Museu de la Noguera).

 -Antroponímia de la vall d'Àger, a càrrec de Cristina Masvidal (Fundació Arnau Mir de Tost). 

-Projecte Vigo. Estudi, recuperació i difusió de l'obra d'Enric Vigo i Rabasa sobre balls populars a 

Catalunya a càrrec d'Ignasi Ros (Ecomuseu de les Valls d'Àneu).

 - Estudi de les falles del Pirineu, a càrrec d'Oriol Riart (Centre d'Estudis Ribagorçans) 

Jornades i Tallers de memòria oral 2016-20167

Un any més, es va editar un programa genèric i es van organitzar diferents activitats dins dels 9ns. 

Tallers i Jornades de Memòria Oral “Fem memòria de” on els membres de la xarxa de l'Observatori van 

aportar activitats de memòria oral. L'IRMU hi va contribuir amb diferents activitats:

Entrevistes d'antroponímia de la Vall d'Àger 

El dissabte 15 d'octubre a les 18 hores a la Biblioteca Municipal d'Àger es va fer una taula rodona 

amb diferents entrevistats sobre antroponímia dels diferents pobles de la Vall d'Àger. Aquesta taula 

rodona organitzada per la Fundació Arnau Mir de Tost fou dirigida per Cristina Masvidal i Francesc 
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Fité i comptà amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 

Culturals de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner

Literatura i música La Sénia

Anualment La Sénia acull un Festival de Música en Terres de Cruïlla organitzats per l'Agrupació 

Musical senienca, el Centre d'Estudis Seniencs i l'Institut Ramon Muntaner amb la col·laboració  

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Obra Social La Caixa, Diputació de Tarragona, 

Fundació Privada Mútua Catalana Hi col·laboren: Ajuntament de la Sénia, Institut Ramon Berenguer 

IV de la Diputació de Tarragona, Centre Obrer de la Sénia, Joventuts Unides de la Sénia i Casa de 

Andalucía de la Sénia. 

En aquesta edició els tallers, conferències , taules rodones i experiències, així com la taula rodona 

de memòria oral van girar al voltant de la relació de la música amb la literatura. 

Memòria oral i recerca en patrimoni marítim.

El dissabte 3 de desembre, el Museu Marítim de Barcelona va acollir una nova edició de la IV 

Jornada de Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima que cada dos anys organitzen el Museu 

Marítim de Barcelona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon 

Muntaner on es presenten les darrers novetats en recerques i publicacions sobre la història i el 

patrimoni marítim. A l'origen es volia fer una taula rodona on es va analitzar la utilització de la memòria 

oral en diferents recerques de patrimoni marítim i en la jornada al final es va voler mostrar exemples de 

patrimoni immaterial marítim registrats en els diferents Inventaris de Patrimoni Cultural i  Immaterial . 

la taula rodona fou moderada per M.Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner i va 

comptar amb la participació d' lngrid Bertomeu Cabrera (lnventari del Patrimoni Cultural  i lmmaterial 

de les Terres de I'Ebre), Josep Solé i Armajach (lnstitut d'Estudis Penedesencs - lnventari del Patrimoni 

Cultural i lmmaterial del Penedès) i Jaume Mascaró Pons (President del Consell Científic de l'lnstitut 

Menorquí d'Estudis - lnventari del Patrimoni Cultural i lmmaterial de Menorca). 

6a. Mostra de cinema etnogràfic 

Aquesta mostra de cinema etnogràfic es organitzada per les diferents entitats que configuren 

l'Observatori. Atenent que cada cop hi ha més centres d'estudis que, per una banda, realitzen recerca 

etnològica i per l'altra, fomenten activitats divulgatives amb documentals. 

Les activitats que va realitzar l'Institut Ramon Muntaner amb els diferents centres d'estudis són: 



68.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

Puigcerdà 

El 31 de juliol a les 19.30  al Museu Cerdà de Puigcerdà es va inaugurar el VII Festival Internacional  

de Curtmetratges i Cinema Independent de de Cerdanya i es va fer la sessió del Mostra de cinema 

etnogràfic de Catalunya .

 En aquesta edició es va passar “Història d'un futur de Marc Clarió i Bernat Garrigós, 2015 (60')

El Festival va començar el 30 de juliol i va durar fins al 7 d'agost es organitzat pel Grup de recerca de 

Cerdanya, la Cerdanya Film Comission, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puigcerdà i entre 

d'altres entitats l'Institut Ramon Muntaner. 

La Terreta 

El dissabte 6 d'agost a les 19 hores a l'església parroquial de Sant Josep de la Torre de Tamúrcia  (la 

Terreta) es va organitzar una selecció de curtmetratges de Pallars-Ribagorça del Mostremp sobre 

Rodes, el Festival del Cinema de Tremp. 

En aquesta edició es va passar diferents curtmetratges: Valadredo (Dir. Oriol Riart, 2015); Dins la 

fosca (Dir. Joaquim Sicart, 2015); Berriro Igo Nauzu (Dir. Carlos Rodríguez, 2012); El cel fosc del 

Pallars (Dir. Xavier Palau, 2015).

 Aquesta Mostra es va realitzar en el marc de la VII Jornada Cultural Coneix la Terreta que 

organitzen anualment l'Associació Cultural de la Terreta, el Centre d'Estudis Ribagorçans i l'Espai 

Integral de Natura Mas de Barreda, comptant amb el suport de: Ajuntament de Tremp, i Mostremp-

Associació d'Amics del cinema de Tremp, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

Institut Ramon Muntaner.

Barcelona 

A Gràcia, a la Finca Sansalvador es van realitzar diferents sessions de la Mostra organitzades pel 

Taller d'Història de Gràcia  amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner i del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya 

El dimarts 13 de setembre es va tractar el tema del foc i es va passar la Nit de Sant Joan: La cultura 

del foc (Dir. Agustí Espriu, 2010); La Nit de Sant Joan; Les Falles d'Isil i la Flama del Canigó, 

quaranta anys.

El dimarts 20 de setembre es va passar diferents pel·lícules de Mèxic com a país convidat de la 

Mostra: Voladores, 2012; El mundo en un huipil, 2012; El diablo de Pedro, 2012.

El dimarts 27 de setembre es va tractar el tema de la festa Gran de Gràcia amb els documentals Festa 

Major de Gràcia 2010: amb les mans i amb el cor, de Vicenç Sanclemente.
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El 3 de desembre es va dur a terme al Museu Marítim de Barcelona una nova Jornada de 

Recerca local, patrimoni i historia marítima, que cada dos anys organitzen el Museu Marítim de 

Barcelona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner.

Aquesta cinquena jornada va ser inaugurada per Roger Marcet Barbé, director general del Consorci 

de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  i Lluís Puig i Gordi (director general de Cultura 

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

president de I'IRMU).

Posteriorment, Lluís Puig i Gordi va exposar la conferència “L'lnventari del Patrimoni Cultural 

lmmaterial a Catalunya: diferents realitats territorials i una mateixa metodologia” per seguidament 

començar una taula rodona sobre el patrimoni immaterial marítim: alguns exemples registrats en els 

inventaris. La taula, moderada per M. Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner, va 

comptar amb la participació d'Íngrid Bertomeu (lnventari del Patrimoni Cultural i lmmaterial de les 

Terres de I'Ebre), Josep Solé (lnstitut d'Estudis Penedesencs - lnventari del Patrimoni Cultural i 

lmmaterial del Penedès) i Jaume Mascaró (president del Consell Científic de l'lnstitut Menorquí 

d'Estudis - Inventari del Patrimoni Cultural i lmmaterial de Menorca).

Desprès de la pausa van seguir diferents presentacions:  

-La marina mercant de vapor a Catalunya (1834 - 1914). Martin Rodrigo Alharilla (UPF)

-Els senyors de la mar: tecnologia, cultura i gent de mar en l'expansió catalana a la mediterrània 

(1228 - 1410). Mario Orsi Lázaro.

-El desplegament de la pesca del bou a la província marítima de Tarragona (segleXvlll). Pedro 

Otiña Hermoso

-Jaume Torrents i Serramalera. Biografia d'un navilier del XlX. Xavier Juncosa Gurguí.

-Presentació de la Jornada de Recerca L'obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX).  

Biografies, projectes, impacte modernitzador. David Moré Aguirre (Centre d'Estudis Tossencs).

-La revisió de la Carta Arqueològica Subaquàtica de Siþes. Pere lzquierdo Tugas (Consorci del 

Patrimoni de Sitges).

7.2. V Jornada Recerca local, patrimoni
i historia marítima 
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-Las Ataranzas Reales de Barcelona en la Época Moderna (siglos XVI-XVII). Jorge Aguilera 

López i Alfred Chamorro Esteban.

- Navegació i comerç al Maresme del segle VIII. El cas de Canet de Mar. Ricard Cantano Carballo 

(URV / CEC).

-"Los individuos vagos llamados camàlichs": El gremio que nunca existió (c. 1760 1840). Brendan 

Von Briesen (Universitat de Barcelona).

-La serie de capitanías de Puerto del Archivo General de Marina. Javier Moreno Rico. - E l s 

Salvador i les 'cosetes de la mar': un gabinet per acostar-se al Mediterrani del Aina Trias Verbeeck 

Del 21 al 24 de gener de 2016 va tenir lloc a Sant Andreu, a la Fabra i Coats, l'activitat “SOM 

CULTURA POPULAR”. Mostra del Patrimoni Immaterial a Barcelona, que va incloure exposicions, 

conferències, tallers i trobades de molt diversa índole.

En el context d'aquesta activitat també hi van ser presents els centres d'estudis, a través de diferents 

exposicions, que es van poder visitar els diferents dies, i en el context de dues activitats que van tenir 

lloc el dia 22 de gener a l'Ateneu l'Harmonia dins la Fabra i Coats. 

-Experiències d'inventaris de patrimoni cultural immaterial. Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 

Amb presència de representants de centres d'estudis que estan participant en l'elaboració dels 

inventaris de patrimoni cultural immaterial a Catalunya acompanyats de Rafel Folch, tècnic de la 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya.

-Els grups de recerca local de Barcelona: passat, present i futur. Ponents: Centre d'Estudis Ignasi 

Iglésias, el Taller d'Història de Gràcia – Centre d'Estudis Locals, el Taller d'Història del Clot-Camp de 

l'Arpa, Esbart Català de Dansaries, Tot Història, Centre d'Estudis de Montjuïc, Centre de Recerques 

Històriques del Poble-sec (CERHISEC) i altres grups de recerca i investigadors de la ciutat de 

Barcelona. Aquesta activitat va ser directament coordinada des de l'Institut Ramon Muntaner.

7.3. Som Cultura Popular
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Convenis amb suport econòmic i logístic7.4.

L'Institut Ramon Muntaner rep una part important dels seus recursos a través de convenis 
institucionals amb diferents administracions, principalment de la Generalitat de Catalunya, però també 
de les diputacions de Girona i Tarragona. A part d'aquest convenis també comptem amb aportacions de 
tipus privat. Des de l'Institut Ramon Muntaner volem agrair a l'Obra Social de la Caixa, a la Fundació 
Josep Irla, i a la Fundació Privada Mútua Catalana el suport econòmic rebut per aquestes institucions el 
2016, que repercuteix en els diferents projectes que desenvolupa l'Institut, i per tant també en el conjunt 
dels projectes que reverteixen als centres d'estudis. 

Gràcies a l'Obra Social de la Caixa, el 2016 s'ha pogut treballar a fons en l'elaboració de l'Inventari 
del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre, un projecte de referència, no només a 
Catalunya també a d'altres territoris com per exemple les Balears. El suport de la Fundació Irla, del qual 
en volem destacar la possibilitat de comptar amb aquest suport continuat al llarg del temps, ens permet 
desenvolupar diferents projectes, entre els quals els Plecs d'Història Local i les trobades d'entitats. Per 
últim, el suport de la Fundació Privada Mútua Catalana ens permet poder mantenir la dotació de la 
convocatòria de subvencions a publicacions periòdiques dels centres i enguany també ha col·laborat en 
la producció de l'exposició “Patrimoni Oblidat, memòria literària”.

En el darrers anys l'Institut Ramon Muntaner ha acollit estudiants en pràctiques o n'ha derivat a 
centres d'estudis gràcies als convenis que té signats amb diferents universitats.

A principis de 2016 es va renovar el conveni signat amb la Universitat Rovira i Virgili. També es va 
realitzar l'avaluació de l'estudiant en pràctiques de filologia catalana Núria Reverter, de filologia 
catalana, que durant uns mesos va realitzar les pràctiques en vinculació amb l'IRMU.

El 2016 també vam tenir la petició d'una estudiant de la UOC per poder fer les pràctiques en 
vinculació amb un projecte de centres d'estudis. Finalment, el projecte que va triar per a fer les seves 
pràctiques va ser l'Inventari de Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès coordinat per Àngels Travé. 
Va realitzar tasques de documentació respecte al projecte i la seva vinculació va continuar més enllà de 
la finalització de les pràctiques.

La tardor de 2016 es van realitzar diferents contactes 
amb la Direcció General de Recerca i Universitat per tal de 
posar en valor la recerca realitzada des dels centres 
d'estudis, mostrar la gran implantació de la xarxa i exposar 
el fet que un elevat nombre del personal docent i 
investigador de les Universitats de l'àmbit lingüístic tenen 
vinculació amb centres d'estudis.

7.5. Col laboració amb les universitats
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8. Publicacions

Publicació de les Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis 

Catalans

El mes de novembre, amb motiu de la IV Jornada de l'Institut Ramon Muntaner, 

es presentaven a Móra la Nova les actes de les Jornades de la Secció Filològica 

de l'Institut d'Estudis Catalans que recollien les ponències i comunicacions de 

les Jornades celebrades el 2014. El llibre ha estat realitzat per la Secció 

Filològica i l'Institut Ramon Muntaner i ha comptat amb el suport de 

l'Ajuntament de Móra la Nova, l'Obra Social de la Caixa i la Fundació 

Privada Mútua Catalana. L'acte de presentació va anar a càrrec de Joaquim 

Mallafré i Miquel Àngel Pradilla, coordinadors de l'obra i de les jornades, tots dos 

membres de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. També van intervenir 

Lluís Puig, en representació de l'Institut Ramon Muntaner, Ramon Marrugat en 

representació de la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Il.lm. Sr. Francesc Xavier 

Moliner.

Publicació IX Espai Despuig

Aquest 2016 s'ha editat la publicació del IX Espai Despuig, celebrat el 14 de 

novembre de 2015, a l'espai Miquel Mateu del Centre de Turisme Cultural Sant 

Domènec de Peralada i organitzat per l'Institut Ramon Muntaner, l'Ajuntament 

de Peralada i l'Institut d'Estudis Empordanesos, amb el suport de la Fundació 

Josep Irla. 

Amb el títol Oportunitats i reptes del món cultural en el context actual, 

aquest nou volum de la col·lecció de l'Espai Despuig vol analitzar les noves 

perspectives culturals i de les possibilitats de col·laboració que s'obren amb la 

nova perspectiva política en els diferents territoris de parla catalana, bé dins d'iniciatives 

ja en marxa, bé per a la construcció de noves propostes de treball conjunt. 

D'aqueta manera, s'hi recullen les aportacions d'Anna Maria Puig, presidenta de 

l'Institut d'Estudis Empordanesos, que s'encarrega de la presentació del volum; de 

Ramon Arnabat Mata (URV – Institut d'Estudis Penedesencs), que analitza les relacions 

entre l'associacionisme cultural, el territori i les institucions; de Josep Francesc 

Moragrega (CERE), amb l'article “La Catalanofonia com a superestructura 
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comunitària”; d'Antoni Prats (Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta), que parla 

sobre els reptes i oportunitats del món cultural valencià després de les eleccions 

municipals i autonòmiques del 2015 i, finalment, de Jaume Mascaró (Institut Menorquí 

d'Estudis), que fa el mateix amb el cas balear.

Com els números anteriors, aquest volum també es pot consultar al portal de l'IRMU 

(www.irmu.org) i a RACO (www.raco.cat).

Publicació IBIX

El 17 de març de 2016 es va presentar al Palau de Gel d'Andorra, a 

Canillo, el número 9 de la revista Ibix. Aquesta publicació recull les 

aportacions als IX Col·loquis d'Estudis Transpirinencs que, amb el 

títol “Contraban d'idees. Contagi, innovació i dissidència a través del 

Pirineu”, es va dur a terme l'octubre de 2015 a aquesta població 

andorrana.

Aquest novè número de la revista Ibix, doncs, aplega una 

vintena de comunicacions d'estudiosos pirinencs, com ara Maria 

Jesús Lluelles, Oliver Vergés, Núria Camps, Gerhard Lang-Vahls o Núria 

Segués, entre d'altres, que analitzen els Pirineus com a espai per al flux de les idees, els 

diferents mitjans emprats per a la seva difusió o els personatges que han tingut més 

incidència en aquests processos. Igualment ens interessa caracteritzar com aquest 

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

ponderar el triomf o el fracàs dels diferents corrents i moviments.

A més d'aquestes comunicacions, aquesta publicació també inclou les dues ponències 

marc del col·loqui: “La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País: bones idees per a 

un mal moment històric... que encara perdura”, a càrrec de  Xabier Kerexeta Erro, i “Els 

Pirineus a l'època moderna: Una via de penetració d'home i d'idees subversives”, a càrrec 

d'Alexandra Capdevila.



Despeses per capítols Executat 2016 

Resultat econòmic de l’any 20169.
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Ingressos 2016: 751.992,52 Resultat positiu 2016: 585,46
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Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana
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Resum anual 2016l' informaIRMU 

Activitat dels centres d'estudis 2016
Mapa de centres d'estudis geolocalitzats al web
de l'IRMU: http://www.irmu.org/centers/centers

1 
 Totes les dades demogràfiques d'aquest informe s'han extret de la web de l'Idescat: . www.idescat.cat

Centres d'estudis presents al portal de l'Institut Ramon Muntaner

Com en els anys anteriors, el número de centres d'estudis presents al portal de l'IRMU ha seguit augmentat aquest 

any 2016, arribant a la xifra de 327 entitats registrades. Si comparem aquestes dades amb les primeres de què 

disposem, que són de l'any 2009, veiem que en vuit anys el nombre de centres d'estudis s'ha vist incrementat en un 

40,34%, passant de 233 a 327 entitats en aquest lapse de temps.

Aquest augment en el nombre d'entitats registrades s'ha dut a terme gràcies a què enguany s'han donat d'alta sis 

centres d'estudis, quatre menys que l'any passat, tal i com s'indica a la Taula 1. D'aquests, la meitat (el Centre 

d'Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras, l'Associació Pirineu Watt i el Centre d'Estudis Segarrencs) ho han fet 

paral·lelament al moment de la seva creació, mentre que la resta d'entitats (el Grup d'Amics del Museu de Sentmenat, 

els Amics del Museu de Pallejà i el Centre d'Estudis Lliterans), amb diversos anys de trajectòria, han entrat en el 

nostre registre després de col·laborar en les activitats de l'Institut o bé de rebre algun dels ajuts per a centres d'estudis 

convocats per l'IRMU.

Malauradament, també cal indicar que s'ha donat de baixa del 

nostre registre un centre d'estudis, l'Arxiu de Tradicions de 

l'Alguer, després d'un temps d'inactivitat, per la qual cosa només 

hi resta una entitat en aquest àmbit dels territoris de parla catalana, 

l'Obra Cultural de l'Alguer.

D'aquesta manera, si analitzem la procedència dels centres i 

instituts d'estudis locals i comarcals registrats per l'Institut Ramon 

Muntaner, veiem, tal i com s'indica als gràfics 1 i 2, que el de 

Barcelona segueix sent l'àmbit territorial on es localitzen el major 

nombre d'entitats, 113, número que suposa un 34,5% del total de 

centres registrats. Els àmbits de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb Font: elaboració pròpia

Taula 1: Altes de centres d'estudis 2016

 Amics del Museu de Pallejà

 Associació Pirineu Watt

 Centre d'Estudis Lliterans

 Centre d'Estudis Segarrencs

 Centre d'Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras

 Grup d'Amics del Museu de Sentmenat
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43 centres d'estudis i un 13,15% cadascun, són els 

següents en nombre de centres d'estudis registrats, seguits 

per la demarcació de Lleida, amb 32 centres d'estudis, que 

suposen un 9,78% del total. També estan empatats els 

àmbits de Girona, amb 26 entitats i un 7,95% cadascun, 

mentre que les Balears, amb 7 entitats, la Franja, amb 6, la 

Catalunya del Nord, amb 4 i Andorra i l'Alguer, amb una 

cadascun, tanquen la distribució de centres i instituts 

d'estudis per àmbits territorials.

Nou cercador de centres d'estudis a la pàgina d'inici de la web de l'IRMU: . http://www.irmu.cat

Activitats dels centres d'estudis
Aquest any 2016, des de l'Institut Ramon Muntaner s'han recollit un número total de 3.161 activitats realitzades 

per 210 centres d'estudis, és a dir, un 64,22% del total de centres d'estudis registrats ha donat notícia d'haver dut a 

terme alguna activitat durant aquest any, amb una mitjana de 

15 activitats per entitat. En comparació amb les dades que 

s'han anat recollint des de l'any 2013, en què es van recollir un 

total de 2.400, cada any ha anat augmentant el número 

d'activitats d'aquests centres, excepte l'any passat, que de 

2.816 activitats registrades l'any 2014 es va passar a 2.700. 

Aquest decrement durant l'any 2015 cal posar-lo en la 

perspectiva de l'augment excepcional en les activitats de l'any 

2014, relacionat amb la commemoració del Tricentenari dels 

fets de l'11 de setembre de 2014, en el qual els centres 

d'estudis s'hi van abocar, fins al punt que un 31,07% del total 

d'activitats d'aquell any es van dedicar temàticament al 

Tricentenari. D'aquesta manera, aquest 2016 s'ha seguit amb 

l'augment esperat en l'activitat dels centres d'estudis, un cop 

passat l'efecte del Tricentenari, i les dades que s'han recollit 

enguany suposen un increment del 14,58% respecte 

l'activitat del 2015, tal i com es pot veure en la gràfica 3. 

D'altra banda, si analitzem en quins mesos i en quins 

trimestres es realitzen més activitats, les gràfiques 4 i 5 ens 
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Ruta literària “Paraules a peu” per Tàrbena.

Imatge cedida pel Centre d'Estudis Repoblació Mallorquina
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mostren la comparativa mensual i trimestral respectivament, 

visualitzant la tendència dels centres d'estudis a realitzar les seves 

activitats en el decurs del segon i el quart trimestre, essent el tercer 

el de menys activitat, coincidint amb els mesos d'estiu. La Setmana 

Santa també marca l'activitat dels centres d'estudis, que 

disminueix durant l'abril de 2014 i 2015 i durant el març de 2016, 

quan les vacances de Setmana Santa coincideixen en aquests 

mesos

Pel que fa al públic assistent, des de l'Institut Ramon Muntaner 

s'han recollit les dades de 2.028 activitats, donades per 78 de 

centres d'estudis, amb un total de 108.039 assistents. Si projectem 

aquestes dades pel total de 3.161 activitats que han dut a terme ens 

dóna un total de 168.398 assistents a totes les activitats dels 

centres d'estudis realitzades durant aquest any 2016. A l'hora de 

comparar aquestes dades amb les dels dos anys anteriors, veiem que, tot i l'augment d'activitats registrades aquest any 

2016, l'assistència en canvi ha anat disminuint, la qual cosa indica que les activitats dels centres d'estudis tenen 

tendència a tenir cada vegada més a ser de petit format, tal i com es pot veure a la gràfica 6. D'aquesta manera, mentre que 

l'any 2014 la mitjana d'assistents per activitat era de 67, l'any 2015 va baixar a 64 i el 2016 encara més, a 53. Esperarem 

als propers anys per comprovar si aquesta tendència es manté o, al contrari, si reverteix i les activitats dels centres 

d'estudis augmenten la mitjana d'assistència. Aquest decrement en 

l'assistència a les activitats està relacionada amb el canvi en la 

tipologia de les activitats programades pels centres d'estudis que, 

tal i com es pot veure en el gràfic 9, tenen una tendència a 

organitzar cada vegada més visites guiades i itineraris, que tenen 

menys assistència mitjana de públic, en lloc d'altres activitats més 

concorregudes, com conferències, presentacions o jornades.

Si volem analitzar els àmbits territorials on els centres d'estudis 

han dut a terme les seves activitats, veiem al gràfic 7 que són als del 

Principat on se segueixen realitzant la major part de les activitats 

dels centres d'estudis, com en els anys anteriors. D'aquesta 

manera, els centres d'estudis han dut a terme 2.854 activitats al 

Principat, dades que suposen un 90,29% del total, mentre que la 

resta, 307 (un 9,71%) s'han realitzat a la resta de territoris de parla 

catalana. Aquestes dades són similars a les de l'any passat, quan les 

activitats dels centres d'estudis realitzades al Principat van suposar 

un 90,17%, i un 9,83% la resta d'àmbits territorials. Aquesta 

distribució de l'activitat és bastant paral·lela a la localització dels 

centres d'estudis, un 86,25% dels quals es troben al Principat i la 

resta, un 13,76%, als altres territoris de parla catalana.
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* L'interval d'aquestes dades és dels anys 2014-2016 
perquè no se'n tenen de 2013

*
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Pel que fa a l'evolució del nombre d'activitats realitzades 

pels centres d'estudis respecte a les que es van dur a terme els 

dos anys anteriors, veiem al gràfic 8 que l'àmbit territorial de 

Barcelona continua amb una progressió continuada de la 

seva activitat, amb 1.218 activitats, que suposen un augment 

del 12,78% respecte l'any anterior. La resta d'àmbits 

territorials del Principat, que l'any passat van veure 

disminuïda la seva activitat, la tornen a recuperar, amb un 

augment del 17,23% a les comarques de Tarragona; del 

51,35% a les Terres de l'Ebre; del 39,39% en el cas de Lleida, 

i del 29,38% a l'àmbit gironí. L'excepció ha estat el Penedès, 

l'únic àmbit del Principat en el qual l'activitat ha sofert un 

decreixement, que ha estat del 16,36%. El País Valencià 

també ha vist augmentada la seva activitat dels centres 

d'estudis, amb un increment del 32,99%, mentre que les 

Balears han sofert una mínima disminució, del 2,98%. A 

Andorra, l'activitat s'ha sostingut, amb un total de 17 

activitats, mentre que a la Franja i la Catalunya Nord ha 

augmentat, de 13 a 20 activitats en el primer cas i de 8 a 11 al 

segon. A l'Alguer, enguany no s'hi ha realitzat cap activitat 

dels centres d'estudis.

En referència a la tipologia d'aquestes activitats, els 

gràfics 8 i 9 ens mostren que, un any més, són els itineraris i 

les visites guiades les activitats que els centres d'estudis han 

programat més durant aquest 2016, amb un total de 835 

sortides que suposen el 26,42% del total, seguides per les 

conferències (662) i les presentacions i inauguracions (619), 

que corresponen a un 20,94% i a un 19,58% del total d'activitats, respectivament. La resta d'activitats es 

reparteixen entre projeccions de cinema i audiovisuals, cursos, jornades i/o congressos, concerts, debats i taules 

rodones, teatre i espectacles literaris, clubs de lectura, trobades i altres activitats.

Convocatòries de premis, beques i concursos dels centres d'estudis

Font: elaboració pròpia

L'any 2016 un total de 30 centres d'estudis ha obert 47 convocatòries de premis, beques i concursos, amb una 

dotació total de 108.040€

Amb aquestes convocatòries, els centres d'estudis, ja sigui en solitari o bé en col·laboració amb altres 

institucions com ajuntaments o consells comarcals, donen un important impuls a la recerca local, també a l'hora de 

fomentar aquesta recerca entre la gent jove, amb un total de 16 premis a treballs de recerca de batxillerat, un 

més que l'any 2015 i dos que l'any 2014. Com a novetat, enguany el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca 

ha obert la convocatòria dels Premis Jordi Pujiula a treballs de recerca dels cicles formatius, a més dels de 

batxillerat.



Resum anual 2016

Si comparem aquestes dades amb les recollides els anys anteriors, tal i com es pot veure als gràfics 10 i 11, veiem 

que les xifres s'han reduït lleugerament, tant les corresponents al número de convocatòries com les que fan referència 

a les dotacions d'aquestes convocatòries, que s'han vist disminuïdes un 15,60%, tot i que algunes convocatòries han 

vist augmentades les seves dotacions, com el Premi Antoni Esteve del Centre d'Estudis del Bages o els Premis Arnau 

de Palomar del Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar. En canvi, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha reduït el 

seu cartell de premis, convocant enguany només el Premi d'Assaig Josep Vallverdú i el Premi de Poesia Màrius 

Torres.

Font: elaboració pròpia * L'interval d'aquestes dades és dels anys 2014-2016 perquè no se'n tenen de 2013

Exposicions del centres d’estudis

L'any 2016 s'han dut a terme 215 exposicions, 187 de les quals de producció pròpia, realitzades per 67 centres 

d'estudis i exposades en 63 poblacions.

Si comparem aquestes dades amb les dels anys anteriors, tal i com es pot veure en el gràfic 12, veiem que el 

nombre d'exposicions realitzades pels centres d'estudis entre 2013 i 2016 ha anat augmentant lleugerament, a 

excepció de l'any 2014, en què hi va haver un petit decreixement. D'aquesta manera, en aquests quatre anys hi ha 

hagut un augment final del 9,69% en el nombre de mostres dutes a terme per centres i instituts d'estudis locals i 

comarcals.

Pel què fa als àmbits territorials on podem trobar aquestes 

exposicions, la gràfica 13 mostra que és a les comarques de 

Tarragona on se segueixen realitzant la major part 

d'exposicions dels centres d'estudis, amb un total de 74 (el 

mateix nombre que l'any passat), seguit de Barcelona, que, 

després de la seva disminució expositiva l'any 2014 porta dos 

anys d'augment en la realització d'exposicions, del 39,97% el 

2015 i de l'11,11% el 2016. També ens trobem amb la 

demarcació de Lleida, que, després de tres anys en què cada 

vegada es reduïen més les exposicions, enguany torna a Font: elaboració pròpia
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augmentar-ne el nombre, en un 19,23%. La resta d'àmbits 

territorials (Girona, amb 7 exposicions; el Penedes, amb 12; 

les Balears, amb 5 mostra, el País Valencià amb 4, la Franja 

amb 2 i la Catalunya del Nord, amb 1 més, completen aquesta 

gràfica en la qual ni Andorra ni l'Alguer no hi surten 

representades aquest 2016.

Els centres d'estudis amb més activitat expositiva aquest 

any han estat l'Institut d'Estudis Vallencs, amb un total de 20 

exposicions; el Centre de Lectura de Reus, amb 19; el Centre 

d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, amb 12 mostres i, 

finalment, el Patronat d'Estudis Osonencs, amb 11 exposicions 

més. Aquestes entitats tenen en comú que les seves seus 

disposen de sales preparades per mostrar-hi exposicions d'una 

manera regular, convertint-se d'aquesta manera en importants 

espais expositius del territori.

Per últim, també cal destacar que algunes d'aquestes 

exposicions tenen un caràcter itinrant, amb l'objectiu de què es 

puguin visitar en més d'una població, com és el cas de la 

mostra “30 anys de l'IME”, de l'Institut Menorquí d'Estudis, que ha itinerat per les diferents poblacions de l'illa de 

Menorca; l'exposició “Terra de bandolers”, del Centre d'Estudis del Maestrat, que s'ha pogut veure a Benicarló, Sant 

Jordi, Rossell, Xert i la Sénia; o la II Roda d'Art, amb pintures de Joan Cunillera i realitzada per diferents centres 

d'estudis del Camp de Tarragona, que ha voltat per Riudoms, Valls, la Canonja, Alcover, Vila-rodona, Altafulla i 

Tarragona.
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Exposició “30 anys de l'IME” a Maó.

Foto cedida per l'Institut Menorquí d'Estudis

Publicacions del centres d’estudis

Durant l'any 2016 88 centres d'estudis han editat un total 

de 232 publicacions, dades que suposen, tal i com s'indica a la 

gràfica 14, un augment del 46,83% respecte les de l'any passat, 

que havien registrat un decrement de l'11,73% en comparació a 

les del 2014. 

Si mirem la gràfica 15, que mostra les comparatives dels 

anys 2013 al 2016 en referència als àmbits territorials de dites publicacions, veiem, en primer lloc, que, amb 

l'excepció de la Catalunya del Nord, que es manté amb 2 publicacions, totes les demarcacions territorials augmenten 

el número de publicacions editades pels centres d'estudis, en especial les Balears (amb un increment exponencial de 
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les publicacions de l'Institut Menorquí d'Estudis, després 

d'uns anys de minva en la seva producció editorial per la 

conjuntura política i econòmica) i les comarques de Lleida, 

que han doblat la seva producció editorial, les de Barcelona, 

amb un increment del 27,39%

Pel que fa a la tipologia de les publicacions editades pels 

centres d'estudis aquest any 2016, també s'han vist 

incrementades en tots els supòsits, en especial en el cas de les 

monografies, que ha més que doblat en nombre respecte l'any 

passat, de 37 títols a 78. En referència a les revistes, cal 

destacar-ne la creació de dues noves capçaleres: El jorn nou, 

del Patronat pro Batea, i La portadora, del Centre d'Estudis 

del Priorat.. 
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Documentals dels centres d'estudis

Enguany, per primera vegada, també s'han recollit les 

dades de documentals i/o audiovisuals que han estat editats 

pels centres d'estudis o en els quals han col·laborat aquestes 

entitats.

Un dels objectius dels centres d'estudis ha estat, i segueix 

sent, la divulgació dels estudis locals al major nombre de 

població possible, per la qual cosa aquestes entitats opten 

cada vegada més per altres formats, a banda de les 

publicacions en paper o les activitats com les xerrades o els 

itineraris. D'aquesta manera, l'audiovisual, sovint en forma de 

documental, és un d'aquests formats en què els centres 

d'estudis cada vegada estan més interessats en utilitzar per 

millorar aquesta divulgació.
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Aquest 2016 hem registrat un total de 7 documental realitzats per sengles centres d'estudis, que es recullen en la 

taula 2:

La majoria d'aquests documentals, tal i com es pot veure en els seus títols, recullen testimonis de memòria oral que 

fan referència especialment als períodes de la guerra civil i de la postguerra, amb l'objectiu de donar veu als últims 

supervivents d'aquests fets.

Pel que fa a la distribució, alguns d'aquests documentals, com el del Centre de Recerques del Pla d'Urgell 

“Mascançà” o el de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta s'han editat en DVD, mentre que d'altres, com el 

del Grup de Recerques de les Terres de Ponent o el del Centre d'Estudis Selvatans s'han pogut veure en obert per 

televisions locals, i el de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, que es podrà visualitzar en obert per Internet en els 

propers mesos.

Taula 2: Documentals dels centres d'estudis 2016

Centre d'estudis

Agrupació Borrianenca de Cultura

CE Canetencs

Centre de Recerques del Pla d'Urgell "Mascançà»

CE Vilella Alta

IEC Marina Alta

Grup de Recerques de les Terres de Ponent i TV 

Lleida

Centre d'Estudis Selvatans (la Selva del Camp)

Títol del documental

Borriana, memòria de carrer

Canet, l'empremta de la guerra. Vivències i records

La memòria del Pla 1931-1955

El campanar de la Vilella Alta

Fer la guerra. Els combatents de Benissa

                                                                                

La veu de les pedres

Por al cel. La vida a la Selva durant els 

bombardeigs feixistes al Camp de Tarragona (1936-

1939)




