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Editorial

Cristina Lasala Loran

Regidora de la dona, cultura, festes i BIM de l'Ajuntament de Móra la Nova

Vocal del Patronat de l'IRMU

A meitats de l'any 2011 em van demanar formar part del patronat de l'Institut Ramon Muntaner com 
representant de l'Ajuntament de Móra la Nova, en la meva condició de regidora de cultura. Evidentment 
vaig acceptar, però en aquell moment cal dir que desconeixia el treball que aquesta fundació estava i està 
realitzant dins del món de la cultura, la recerca i la difusió de la història, la geografia, el patrimoni, 
l'etnologia… en l'àmbit local i comarcal del conjunt dels territoris de parla catalana.

Com no, vaig quedar gratament impressionada pels projectes i objectius que aquesta fundació porta a 
terme, la seva tasca social, la difusió de les seves activitats, projectes i publicacions.

Cal fer conèixer aquesta feina tant important, no tan sols al món cultural on aquesta fundació es mou i 
és una font important de transmissió de coneixement i d'informació, sinó que cal que aquesta tasca sigui 
reconeguda també pel món local, per la gent que l'envolta i en són més propers. 

Per aquest motiu, l'Institut Ramon Muntaner i l'Ajuntament de Móra la Nova, a través de la regidoria 
de Cultura, hem volgut transmetre aquesta tasca donant a conèixer les activitats, jornades de recerca, 
tallers, conferències que es porten a terme a l'IRMU i concretament les que es realitzen a la població on 
té la seva seu, al mas de la Coixa de Móra la Nova. Igualment, volem fer possible la participació en les 
diferents activitats que aquesta fundació realitza a tots aquells que hi estiguin interessats.

Entre els principals actes de l'any 2012 voldria destacar l'important treball que es va dur a terme amb 
la celebració del CONGRÉS INTERNACIONAL ELS JOCS EN LA HISTÒRIA i la DIADA DE JOCS 
I ESPORTS TRADICIONALS, que van tenir lloc els dies 18 i 19 de maig. Aquest congrés fou la cloenda 
d'un cicle de quatre jornades d'estudi que es van celebrar anualment (des del 2008 i fins el 2012) en 
diverses poblacions de Catalunya, i que va finalitzar a la nostra població. Tot això es va organitzar a la 
vila mitjançant unes jornades de treball, amb diferents tallers, conferències i xerrades, que per uns dies 
van convertir Móra la Nova en el referent del joc tradicional, amb la presència d'un gran nombre 
d'investigadors de l'àmbit català, espanyol i internacional i persones aficionades als jocs tradicionals.

La Diada dels Jocs i Esports Tradicionals fou la part més lúdica i participativa de la jornada, on 
tothom qui val voler va poder participar “jugant” amb els diferents jocs i esports tradicionals que, 
malauradament, cada cop són més desconeguts per les noves generacions i poc a poc van desapareixent. 
La col·laboració desinteressada d'un important nombre d'entitats locals va fer possible que aquesta 
diada tingués un caire encara més popular i participatiu.

Entre d'altres col·laboracions dins la població de Móra la Nova, cal destacar la participació de 
l'IRMU en el concurs literari que l'Ajuntament de Móra la Nova convoca anualment dins dels actes de la 
Fira Agrícola, Ramadera i Industrial, diferents exposicions, la col·laboració dins el parc de nadal i 
xerrades a les escoles. 

No vull acabar sense felicitar la magnífica feina que l'Institut Ramon Muntaner realitza en la seva 
tasca de difusió i recerca en l'àmbit català, i vull fer extensiva aquesta felicitació a tot el personal de 
l'IRMU, especialment a la seva directora, M. Carme Jiménez, l'ànima d'aquesta comesa a Móra la Nova.
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Funcionament intern1.

6.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

En el període comprès entre juliol de 2011 
i juliol de 2012 s'han produït canvis en 
l'estructura del patronat:

El Sr. Josep Sánchez Cervelló ha estat substituït 
per la Sra. Cristina Lasala Loran, regidora de 
Cultura de l'Ajuntament de Móra la Nova. 

El Sr. Josep M. Sans Travé, director de l'Arxiu 
Nacional de Catalunya, ha estat substituït pel Sr. Ramon Ten Carné, director del Servei 
d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. 

El Sr. Francesc Xavier del Hoyo Bernal, director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, ha 
estat substituït pel Sr. Jaume Mascaró Pons, president del Consell Científic de l'Institut 
Menorquí d'Estudis.

Des de l'Institut Ramon Muntaner volem agrair la tasca realitzada per les persones que 
han deixat el patronat i volem donar la benvinguda a les persones que s'hi incorporen.

A nivell intern és manté l'estructura organitzativa amb cinc persones treballant a 
dedicació completa i una sisena amb dos terços de dedicació.

L'Institut disposa de diferents espais en l'edifici on té la seva seu, al Mas de la Coixa de 
Móra la Nova, però la seva activitat principal es desenvolupa en la primera planta 
d'aquest edifici, on té les oficines i la sala polivalent per a les reunions i activitats, una sala 
que totes les entitats que ho sol·licitin tenen a la seva disposició.

Finalment, destaquem que, actualment, a l'entrada que porta a l'edifici del Mas de la 
Coixa, prop de la rotonda de l'Eix de l'Ebre, l'Ajuntament de Móra la Nova hi ha col·locat 
un cartell que inclou el logotip de l'Institut, fet que li volem agrair. 

Nou rètol instal·lat a la rotonda del Mas de la Coixa.
Fons IRMU



7.

2. 8a. edició

La vuitena edició del Recercat va tenir lloc enguany a Tarragona, Capital de la 

Cultura Catalana 2012. Hi van participar cent vint entitats i vam comptar amb la 

presència d'unes tres-centes persones procedents de diferents centres d'estudis. 

Tota l'activitat es va concentrar en el Palau Firal i de 

Congressos de Tarragona, fet que va permetre que els participants 

poguessin gaudir amb facilitat de les diferents propostes del programa: la fira, 

les taules rodones, les exposicions i els premis de reconeixement. En canvi, la ubicació va 

ser un handicap per a la  presència de públic local, ja que aquest gairebé no es va apropar al Palau Firal.

El Recercat es va iniciar el dia 12 de maig a les deu del matí amb la inauguració de la fira a càrrec de 

diferents autoritats i representants dels centres d'estudis locals. Hi van intervenir el Sr. Jordi Piqué, del 

Cercle d'Estudis Històrics “Guillem Oliver” del 

Camp de Tarragona; el Sr. Jordi Rovira, de la Reial 

Societat Arqueològica Tarraconense; el Sr. Xavier 

Tudela, president de l'Organització Capital de la 

Cultura Catalana; el Sr. Ramon Marrugat, de la 

Fundació Privada Mútua Catalana; el Sr. Lluís 

Puig, president del patronat de l'Institut Ramon 

Muntaner, i la Sra. Carme Crespo, tinent d'alcalde 

de Patrimoni, Turisme i Festes de l'Ajuntament de 

Tarragona.

Inauguració de la Fira. Fons CCEPC

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

Fira

memòria anual
2011  2012



8.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

2012

A dos quarts d'onze del matí es van iniciar les projeccions d'audiovisuals. Enguany es podien 

visionar els següents documentals: La Festa Major de Gràcia 2010. Amb les mans i el cor, produït pel 

Taller d'Història de Gràcia i la Fundació Festa Major de Gràcia; El Centre d'Estudis Escalencs, 30 anys, 

a càrrec del Centre d'Estudis Escalencs; Un passeig pels Tallers per a la Festa Terres de l'Ebre, 

programa del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya (DVD produït per l'empresa gestora a Terres de l'Ebre, la Ségola PD&M SL); 

Els bombardeigs franquistes al Penedès (1937-1939). Història i memòria, una producció de l'Institut 

d'Estudis Penedencs amb la col·laboració del Centre de Recerca i Documentació de l'Aviació 

Republicana i la Guerra Civil, el Memorial Democràtic, l'Ajuntament del Vendrell i el Departament de 

Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya; Els brigadistes entre nosaltres, 

documental de Jordi Domènech, Toni Orensanz i Manel Vinuesa per a No Jubilem la Memòria, i 

Història d'un barri, amb guió i direcció de Boro Mañó i produït pel CEIC Alfons el Vell.

A les onze del matí es van iniciar les diferents taules de presentacions. Enguany vam comptar amb 

les següents propostes: en primer lloc, “Els usos del passat”, diàleg sobre com el patrimoni i la història 

han estat i són utilitzats des de la política i com això influeix en la nostra percepció dels elements i els 

fets, en què hi intervingueren la Sra. Montserrat Duch, catedràtica d'Història contemporània de la 

Universitat Rovira i Virgili i investigadora principal del Grup ISOCAC (Ideologies i Societat a la 

Catalunya Contemporània) de la Universitat Rovira i Virgili i el Sr. Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic 

d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili i investigador vinculat a l'ICAC (Institut Català 

d'Arqueologia Clàssica), amb Francesca Mestre, de la revista Auriga com a encarregada de moderar el 

diàleg. Posteriorment, es va dur a terme la taula rodona “Associacionisme, gestió i defensa del 

territori”, l'objectiu de la qual va ser abordar com des de diferents perspectives l'associacionisme dels 

territoris de parla catalana treballa per la defensa del territori, tant en un sentit literal, defensant dia a dia 

el patrimoni cultural i natural, com des d'un punt de vista més global i simbòlic treballant per la defensa 

de la llengua i la cultura. Hi van participar Hèctor Hernàndez, de l'Associació Mediambiental la Sínia; 

Lola Paniagua, de la Plataforma, Salvem la Platja Llarga i el Bosc de la Marquesa; Ireneu Castillo, de 

l'associació Protegim el Canal de la Infanta, i Dolors Queralt, d'Òmnium Cultural. El responsable de la 

moderació va ser Xavier Eritja, del Grup d'Estudis Hortariu de l'Ateneu Popular de Ponent. Al final del 

matí va tenir lloc la presentació del projecte Arxiu de la memòria personal, a càrrec d'Oscar Jané, 

professor de la UAB.

Espai Audiovisual

Presentacions i taula rodona
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Exposicions

Ja a la tarda es va dur a terme la taula rodona 

“Experiències entorn el món agrari a través del llibre 

Cròniques rurals i del catàleg de l'exposició “El món 

agrari a les terres de parla catalana”, en què hi van 

participar Joan Rendé, escriptor, i Lluís Foix, periodista. 

Aquesta activitat, que va comptar amb la moderació de 

l'escriptor Jordi Llavina, es va realitzar en col·laboració 

amb el Museu de la Vida Rural.

Tots aquests actes van comptar amb una important 

presència de públic i van ser molt ben valorats pels 

assistents.

Enguany també vam comptar amb un elevat nombre d'exposicions de diferents temàtiques i 

formats: “Aigua”, una combinació de fotografies, textos literaris i peces en exposició que fa un 

recorregut pels pobles de la Ribera d'Ebre tenint com a eix central l'aigua (realitzada per l'Associació 

Cultural lo Llaüt, el CERE i l'Ajuntament d'Ascó); “Els centres d'estudis, una xarxa de cultura i 

recerca al territori”, que gira entorn als projectes, a l'activitat i a l'abast de la xarxa dels centres i 

instituts d'estudis locals i comarcals de les terres de parla catalana, a càrrec de la Coordinadora de 

Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner; “El món agrari a les terres de parla 

catalana”, exposició fotogràfica que ofereix a la societat un coneixement històric del sector agrari des 

de finals del segle XIX per poder comprendre la realitat actual i entendre les polítiques agràries que en 

el marc europeu cal adoptar per fer possible la continuïtat del sector, amb la seguretat i la dignitat que es 

mereixen les persones que en formen part (realitzada per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural); “La dona: referent social i 

cultural al Pirineu”, mostra la finalitat de la qual és suscitar una reflexió sobre el context en què 

estaven immerses les dones a principis del segle XX dins de l'àmbit tradicional, a través de fotografies 

que són seqüències de la vida quotidiana captades per diferents fotògrafs que ens permeten veure els 

canvis del paper de la dona dins de la societat (realitzada pel Centre d'Estudis Ribagorçans i l'Instituto 

Aragonés de la Mujer); “La Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre”, exposició realitzada amb 

motiu del Bicentenari de la Guerra del Francès l'any 2008, realitzada per l'Arxiu Històric Comarcal de 

les Terres de l'Ebre en col·laboració amb els diferents centres d'estudis ebrencs que van participar en els 

actes del Bicentenari de la Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre i ampliada amb gravats del Setge de 

Tarragona aportats per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense; “La primavera republicana al 

memòria anual
2011  2012

Primera taula rodona de la Jornada. Fons CCEPC



10.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

2012

Lliurament dels premis Recercat 2012. Fons IRMU.

Premis Recercat 2012

Penedès (1931-1936)”, exposició resultat de la recerca realitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs 

dins del projecte Tots els noms, amb l'objectiu de mostrar l'impacte de la Segona República i la 

Generalitat Republicana als quaranta-set municipis del Penedès, on, entre 1931 i 1936, i amb la 

participació directa dels ajuntaments, es desenvoluparen un gran nombre de projectes que incidiren 

directament en la millora de la qualitat de vida dels penedesencs a nivell polític, econòmic, cultural i 

social (realitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el 

Memorial Democràtic del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 

Generalitat de Catalunya); i “Les Terres del Gaià a l'Arxiu Albert Bastardes”, mostra d'un conjunt 

de fotografies de les Terres del Gaià, des de Santa Coloma de Queralt fins a Tamarit, obtingudes entre 

els anys 1906 i 1936 i conservades a l'Arxiu Albert Bastardes de Vilassar de Dalt, la majoria de les quals 

van ser realitzades pels germans Joan i Gabriel Roig i Font, de Barcelona. Aquestes fotografies es 

combinen amb fotografies actuals per mostrar els canvis remarcables que s'han produït en aquests 

anys. Exposició realitzada pel Centre d'Estudis del Gaià.

Com cada any, l'acte central del Recercat va ser el lliurament dels premis de reconeixement 

Recercat. Els guardonats van ser el Centre d'Estudis d'Altafulla i el Sr. Josep Riba i Gabarró. L'acte va 

ser presidit per l'Honorable Conseller de Cultura, el Sr. Ferran Mascarell, qui de nou va mostrar el seu 

interès, seguiment i suport a l'activitat dels centres d'estudis. Al final de l'acte del lliurament dels premis 

va tenir lloc l'actuació del guitarrista Carles Pons, que va tocar peces del repertori popular català.



11.

Premi d'Obra Gràfica Recercat
L'any 2011, l'Institut Ramon Muntaner va decidir convocar un premi d'obra gràfica per triar l'obra 

amb què es premiarà al guardonat amb el Premi Recercat els propers anys. Per poder tirar endavant 

aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració de la Fundació Privada Mútua Catalana, amb seu a 

Tarragona. 

Es va obrir una convocatòria, a la qual es van presentar set treballs, i el  

passat 17 de novembre es va reunir a Tarragona el jurat del I Premi d'Obra 

Gràfica Recercat, convocat per l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació 

Privada Mútua Catalana. El jurat, format per Lluís Puig, director del 

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president del 

Patronat de l'Institut Ramon Muntaner; el Sr. Josep Santesmases, 

vicepresident segon de l'IRMU i president de la Coordinadora de Centres 

d'Estudis de Parla Catalana; la Sra. Pilar Tarrada, historiadora de l'art i 

vocal del patronat de l'IRMU; la Sra. Elena Espuny, historiadora de l'Art i 

tècnica de l'IRMU; la Sra. Rosa Ricomà, directora del Museu d'Art 

Modern de Tarragona; el Sr. David Balsells, conservador en cap de fotografia del MNAC, i el Sr. Lluís 

Vives, professor de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona i artista gravador,  va resoldre la 

concessió del premi a l'obra Landscape, realitzat amb la tècnica de gravat digital, de la Sra. Pilar Lanau 

Franch.

També es van programar algunes activitats complementàries: dues visites i uns tallers infantils 

vinculats a la recerca local. Les visites van permetre un apropament al patrimoni romà de Tarragona i 

als esdeveniments del setge a la ciutat durant la Guerra del Francès. Els tallers infantils, que van tenir 

lloc el diumenge al matí, tenien com a objectiu apropar la recerca local als més petits i per a la seva 

organització vam comptar amb la col·laboració de la Biblioteca Pública de Tarragona. Els tallers van 

ser realitzats pel CEITTE i l'Aula d'Artesania, Tradicions i Ecologia d'Arnes.

El vídeo del Recercat es podrà visionar entrant a l'apartat dedicat al Recercat dins del portal de 

l'IRMU (www.irmu.org). 

Activitats complemenetàries

Premi d'obra gràfica. Fons IRMU

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

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

Total de títols exposats:   405 publicacions  

Total de vendes realitzades:   72 publicacions 

Us hi esperem!

La novena edició del Recercat se celebrarà a Ripoll, Capital 

de la Cultura Catalana 2013, els dies 27 i 28 d'abril de 2013.

Com cada any, volem mostrar el nostre agraïment a les entitats de la comissió organitzadora 

d'aquesta vuitena edició: el Cercle d'Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de 

Tarragona, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, el Centre d'Estudis Alcoverencs, el Centre 

d'Estudis Canongins Ponç de Castellví, el Centre d'Estudis d'Altafulla, el Centre de Lectura de Reus, el 

Centre d'Estudis del Gaià, el Centre d'Estudis del Priorat, el Centre d'Estudis Sinibald de Mas de 

Torredembarra, l'Institut d'Estudis Penedesencs, l'Institut d'Estudis Vallencs, No Jubilem la Memòria, 

la Biblioteca Pública de Tarragona, la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, l'Ajuntament 

de Tarragona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, la Diputació de Tarragona, 

l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el Grup ISOCAC (Ideologies i Societat a la Catalunya 

Contemporània) de la Universitat Rovira i Virgili, el Museu de la Vida Rural i la Universitat Rovira i 

Virgili; a les entitats i institucions col·laboradores; a la Fundació Privada Mútua Catalana pel seu 

patrocini i als centres i persones participants per la seva implicació perquè aquesta edició hagi assolit 

de nou els seus principals objectius: ser un punt de trobada anual, donar visibilitat i valor al conjunt de 

l'activitat dels centres d'estudis.

També cal destacar que l'edició d'enguany del Recercat ha comptat amb el suport de: El Punt Avui, 

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

Josep Irla i la Fundació Nous Horitzons.
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3. VII Edició Espai Despuig

La VII edició de l'Espai Despuig se celebrà a Lloret de Mar el dia 5 de novembre de 

2011, ja que encara no se n'havia celebrat cap a la demarcació de Girona. L'activitat es va 

realitzar en  col·laboració amb el Centre d'Estudis Selvatans a la Biblioteca Municipal 

de Lloret de Mar i es va fer coincidir amb les matinals del Centre d'Estudis Selvatans.

 El tema d'aquesta edició va ser L'associacionisme i els equipaments culturals al territori: 

cooperació per a la mediació, proposat i desenvolupat per Narcís Figueras, president del Centre 

d'Estudis Selvatans, membre del patronat de l'IRMU i professor de la UOC.

Amb l'objectiu de combinar els dos actes, el programa va incloure les següents activitats: a un quart 

d'onze del matí es va realitzar una visita comentada a Can Saragossa i a l'espai dedicat al pintor Joan 

Llaverias i Labró (Vilanova i la Geltrú, 1865 - Lloret de Mar, 1938), a càrrec de Joan Domènech, mestre 

i historiador, seguida d'una visita guiada per l'exposició permanent sobre el final del món ibèric a Lloret 

de Mar, a càrrec de Joan Llinàs, arqueòleg  i vicepresident del CES. En acabar, l'acte es va desplaçar a la 

Biblioteca-Casa de Cultura de Lloret, on a les dotze del migdia es va realitzar la taula rodona de l'Espai 

Despuig, en la qual van participar la Sra. M. Àngels Suquet, directora de l'Arxiu Municipal de Sant 

Feliu de Guíxols; el Sr. Jordi Tura, director del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella; el Sr. Josep 

Vives, cap del Servei de Biblioteques de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Pere Gifre, president de l'Institut 

d'Estudis Empordanesos. La moderació de la taula rodona va anar a càrrec de la Sra. Amaranta Gibert, 

de Nova Ràdio Lloret. 

Els participants a la taula rodona van explorar com fer possible una necessària cooperació entre els 

centres d'estudis i els equips humans dels equipaments culturals en l'organització d'activitats de tot 

tipus; van debatre sobre com superar amb èxit el repte d'arribar a grups socials que tradicionalment no 

s'han interessat per la cultura, pel passat, per la comprensió dels fets culturals o artístics, per l'entorn, 

etc.;  van analitzar si el concepte “mediació”, entès des d'un punt de vista metafòric, serveix per traduir 

per a públics diversos el resultat de les recerques i el coneixement sobre el patrimoni generat des dels 

centres d'estudis i com els gestors d'equipaments i els dirigents d'entitats tenen molt probablement 

preocupacions comunes, per la qual cosa aquesta cooperació pot ser que millori l'eficàcia dels projectes 

comuns i l'eficiència dels recursos, escassos, de què es disposa. 

L'assistència al VII Espai Despuig va ser força satisfactòria amb una seixantena de persones, i està 

previst que a finals del 2012 es publiquin els textos de les intervencions dels participants.

ESPAI
DESPUIG

 VII  EDICIÓ

Participants
en la matinal.
Fons CCEPC

memòria anual
2011  2012 13.



4. L'IRMU i les tecnologies de la informació

El portal 
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El portal de l'Institut Ramon Muntaner és una de les principals eines de difusió, tant de l'activitat de 

l'IRMU com de la dels centres d'estudis. Estructurat a partir d'una base de dades, el portal té com a 

objectiu recopilar tota aquesta activitat. D'aquesta manera, cada centre d'estudis té una fitxa pròpia 

amb les dades de contacte i les seves activitats, publicacions i altra informació d'interès.

Si analitzem quantitativament tota la informació dels centres d'estudis que es recull al portal de 

l'IRMU, veiem que, pel què fa als mateixos centres, s'ha passat de 200 referències l'any 2008, en què es 

comencen a recopilar les dades, als 281 del 2012, nombre que suposa un augment del 40,5%, tal i com 

es pot veure en la gràfica 1.

Aquest augment en el nombre de centres d'estudis també es manté en la 

informació que apareix en la fitxa de cadascun d'ells. Si ens centrem en la 

quantificació de les publicacions dels centres d'estudis que es troben al 

portal, veiem que, de les 880 monografies que hi apareixien l'any 2008, s'ha 

passat a les 1137, fet que suposa un augment del 29.2% (vegeu la gràfica 2).

El nombre de capçaleres de revistes també s'ha vist augmentat: mentre que 

l'any 2008 hi apareixien un total de 109 capçaleres, cinc anys després, el 

2012, ens en trobem 135, és a dir, un 23.8% més (vegeu la gràfica 3). Aquest 

percentatge d'augment s'arriba a doblar en el cas de les altres publicacions, 

en què la diferència entre el 2008 i el 2012 arriba fins al 47%, passant de 240 

a 500 altres publicacions.

No obstant, el portal no només recull informació dels centres d'estudis, 

sinó que també serveix com a plataforma de difusió de les activitats i 

projectes de l'Institut Ramon Muntaner. En aquest sentit, s'ha seguit 

treballant en actualitzar els continguts de les subwebs corresponents al 

Recercat, l'Espai Despuig, el projecte “El món agrari a les terres de parla 

catalana” o els Plecs d'Història Local. A més d'aquestes actualitzacions, 

durant tot aquest últim any s'ha treballat per realitzar webs dedicades a donar 

a conèixer activitats, com el VIII Congrés de la CCEPC i el Congrés Els Jocs 

en la Història, en les quals es podia trobar el programa definitiu d'aquestes 

jornades, així com un butlletí d'inscripció telemàtic per tal de facilitar les 

inscripcions a aquestes activitats. Una altra de les activitats que ha utilitzat el 

portal per facilitar-hi la participació ha estat les Jornades Europees del 

Patrimoni 2012, en què els centres d'estudis interessats en incloure-hi 

activitats s'hi han pogut subscriure fàcilment.

El portal de l'Institut Ramon Muntaner va ser un dels primers projectes 

endegats amb la creació de l'IRMU, per la qual cosa el 2013 complirà també 

deu anys. Tot i que s'han anat actualitzant-ne els continguts, estem treballant 
Font: Elaboració pròpia

Gràfica 1:
Centres d'estudis adherits al portal de l'IRM
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Gràfica 2:
Monografies de centres d'estudis al portal de l'IRM
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Gràfica 3:
Capçaleres de revistes al portal de l'IRM
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Gràfica 4:
Altres publicacions al portal de l'IRM
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per presentar un nou portal l'any que ve, amb més potència visual i una major presència de les xarxes 

socials, amb l'objectiu d'augmentar la interacció entre els usuaris.

memòria anual 15.2011  2012

Eines de difusió

43                                        1.355                                    179                                    71                                       49

Publicacions

28                                        94                                         73                                     264                                     208

Agendes Activitats dels centres
Activitats amb ajuts

de l'IRMU
Activitats coorganitzades

amb l'IRMU
Entitats participants

Notícies dels centres Notícies de l'IRMU Convocatòries Altres notícies

En la tasca de suport als centres d'estudis de l'Institut Ramon Muntaner, la difusió de les seves 

activitats és un dels nostres principals objectius. A tal efecte, l'IRMU continua amb les diferents eines 

de difusió d'aquesta activitat dels centres d'estudis locals i comarcals dels territoris de parla catalana, 

amb propostes com l'agenda setmanal dels centres d'estudis, que, tal i com es pot veure a la taula 1, 

recull i dóna a conèixer un gran nombre d'informació referent a l'activitat dels centres d'estudis 

(activitats, notícies, publicacions, convocatòries, etc.). Cal destacar que, a principis del 2012, s'ha dut a 

terme una actualització d'aquesta agenda, millorant-ne la maquetació i penjant-la a la plataforma 

ISUU, per tal de millorar-ne la difusió i la visualització en xarxes socials com Facebook. 

Taula 1. Dades difoses en les agendes setmanals de l'any 2011

Font: elaboració pròpia.

A banda de l'agenda setmanal, l'IRMU segueix coeditant amb la CCEPC l'Infocentres, el butlletí 

mensual dels centres d'estudis, que, igual que l'agenda, s'envia per correu electrònic cada mes a una 

llista de correu de quasi set-centes adreces electròniques i que també es pot consultar al portal de 

l'IRMU.

Pel què fa a la difusió de les activitats relacionades amb el patrimoni etnològic, l'Institut Ramon 

Muntaner també ha començat a col·laborar amb el Bloc d'Etnologia de Catalunya 

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

Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aportant-hi notícies de 

l'activitat dels centres d'estudis pel què fa al patrimoni etnològic. 

A més d'aquestes eines, des de finals de 2010 l'Institut Ramon Muntaner està present en les xarxes 

socials, en concret a Facebook, amb un perfil amb més de 1.000 persones subscrites que poden accedir 

als continguts generats per l'IRMU amb l'objectiu de donar a conèixer les activitats dels centres 

d'estudis locals i comarcals.



En primer lloc us presentem un quadre amb les consultes que s'han realitzat, 

fins a finals del 2011, a les revistes dels centres d'estudis penjades a RACO i 

aixoplugades per l'Institut Ramon Muntaner. 

S'hi poden veure les consultes anuals de cada revista, el total de consultes de cada revista des de 

l'any en què es va fer pública i el total de consultes realitzades a les revistes de la institució. 

www.raco.cat
RACO

Revistes
Catalanes
en Accés
Obert

Digitalització de publicacions / RACO 
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Aguaits
Aiguadolç, L'
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès
Aplec de treballs
Beceroles
Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs
Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta
Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusec

CEP
Del Penedès
Dovella
Eivissa
Erol, L': revista cultural del Berguedà
Espai Despuig
Espai, L': revista de recerca i divulgació
Estudis altafullencs
Finestrelles
Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria
Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell
Materials del Baix Llobregat
Mirmanda: revista de cultura
Miscel·lània cerverina
Miscel·lània d'estudis santjustencs
Miscel·lània del Centre d'Estudis Comarcal de la Ribera d'Ebre
Miscel·lània penedesenca
Miscellanea Aqualatensia
Notes
Ordit, L': l'anuari del CREM
Quaderns d'estudi
Quaderns de El Pregoner d'Urgell
Quaderns de la Selva
Quaderns de Vilaniu
Raïls
Reboll: butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà
Recerca
Recull (Associació Cultural Alt Gaià)
Recull (Associació Cultural Baixa Segarra)
Recull de treballs
Rella, La
Resclosa, La
Ripacurtia
Senienc, Lo. Memòria, natura i llengua
Sessió d'Estudis Mataronins
Singladures: Revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme

Sot de l'Aubó, El
Terme
Urtx: revista cultural de l'Urgell
ViOli, Lo
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L'any 2011, les consultes a les revistes que es pengen des de l'Institut Ramon Muntaner van ser 

de 322.538, i enguany, quan encara falten uns mesos per acabar l'any, ja en portem 203.395.

Hem volgut fer una comparativa entre el número de revistes publicades i el número d'articles 

introduïts per cadascuna de les entitats col·laboradores de RACO i ens ha sorprès gratament  veure que 

l'Institut Ramon Muntaner ocupa un destacat segon lloc en quant a número de revistes penjades, tot i 

que la Universitat Autònoma de Barcelona té més articles

L'article més consultat al 2012 de les revistes introduïdes per l'IRMU, és, a dates d'ara,  “Un estudi 

dels noms i cognoms medievals del Maresme (segles XII-XIV)”, de Coral Cuadrada i Majó, que es 

troba a la revista Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, amb 1.017 consultes.

L'any 2011 es penjaren 2 noves revistes, 55 sumaris corresponents a diferents títols i 40 números a 

text complet, cosa que suposa un total de 4.354 articles. 

A hores d'ara tenim penjades 48 revistes de centres d'estudis i la previsió és augmentar el número de 

noves revistes en breu .

Venda de publicacions a internet  

El projecte de venda de publicacions a Internet és un dels més complexos dels que estem gestionant 

en aquests moments. Ha estat un projecte ple de dificultats però que poc a poc va agafant un ritme 

estable.

Actualment, tenim com a distribuïdora l'empresa Nus de Llibres i la logística la porta Road Books, 

una empresa de referència en el sector. Nus de Llibres està fent un esforç important per a la promoció de 

les diferents editorials que gestiona i per això és important que els centres vinculats al projecte 

incorporin les seves novetats i que entrin nous títols.

Organisme Números de revistes Articles

Universitat de Barcelona 1.392 21.026

Institut Ramon Muntaner 1.306 15.368

Universitat Autònoma de Barcelona 1.058 16.305

2011  2012



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

Recentment ens han ofert la possibilitat de ser presents en un estand de Nus de Llibres a la Setmana 

del Llibre en Català, que tindrà lloc al setembre a Barcelona, i hi hem enviat una tria de títols perquè s'hi 

puguin vendre.

Encara ens queden alguns serrells per a resoldre de l'etapa d'Arc de Barà i Arclogi però poc a poc els 

anem tancant.

També és molt important la venda i la difusió de les nostres publicacions a través del Grup Bestiari i 

de la llibreria del Museu d'Història de Catalunya.

Els resultats de vendes anuals no són elevats però van creixent i els nostres llibres es troben presents 

en format dipòsit a moltes llibreries. El que cal destacar és la importància de disposar de diferents punts 

de referència per a la venda de les publicacions dels centres d'estudis, una fita que ha costat d'assolir.

Per als que vulgueu incorporar novetats o entrar en el projecte només cal que us poseu en contacte 

amb nosaltres a merce@irmu.org o al 977401757.
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5.
Projectes coorganitzats
o amb el suport de l'IRMU

5.1. Projectes

 

Plecs d'Història Local

El món agrari a les terres de parla catalana

En aquest període s'ha continuat la línia consolidada en aquesta 

nova etapa de Plecs d'Història Local i s'han editat quatre 

números monogràfics amb aportacions interdisciplinàries. 

Les temàtiques d'aquests números han estat:

Núm. 142 (juliol-agost de 2011). Memòria Personal. 

Memòria d'un país, coordinat per Oscar Jané (Universitat 

Autònoma de Barcelona).

Núm. 143 (novembre de 2011). Els Remences, coordinat per Pere Ortí (Universitat de Girona).

Núm. 144 (febrer de 2012). Noves propostes d'aproximació al patrimoni des dels centres d'estudis, 

coordinat per Victòria Almuni i M. Carme Jiménez (Centre d'Estudis Seniencs i Institut Ramon 

Muntaner).

Núm. 145 (abril de 2012). Els moviments socials en el tardofranquisme i la transició, coordinat per 

Ramon Arnabat (Universitat Rovira i Virgili).

També s'ha continuat amb l'aposta ferma per a la difusió de les publicacions de recerca local i 

comarcal del conjunt dels territoris de parla catalana. En total s'hi han ressenyat quaranta-vuit 

publicacions d'història local.

S'està estudiant fer algunes modificacions en l'estructura dels continguts per tal que Plecs d'Història 

Local s'adapti a alguns dels criteris d'avaluació necessaris per a una millor qualificació dins les llistes 

Carhus+.

Exposicions

Entre juliol i desembre de 2011 l'exposició "El Món Agrari a les Terres de Parla Catalana" va 

continuar la seva itinerància, visitant les següents poblacions:

- Del 22 de juny al 13 de juliol, a la Casa Cotori (el Pont de Suert)

- Del 4 de juliol al 17 d'agost, al monestir de Santes Creus (Aiguamúrcia)

2011  2012 19.memòria anual



Estada de l'exposició a El Pont de Suert.
Fons CCEPC
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- Del 17 al 24 d'agost, a la Universitat Catalana d'Estiu (Prada de 

Conflent)

- Del 24 d'agost al 17 de setembre, a l'Ajuntament d'Elna

- Del 28 de setembre al 2 d'octubre, a la Fira de Sant Miquel (Lleida)

- Del 7 d'octubre al 6 de novembre, al Museu de la Vida Rural 

(l'Espluga de Francolí)

- Del 25 de novembre al 12 de desembre, a la capella de Sant Antoni 

(Torroella de Montgrí)

A finals de 2011 es va realitzar una segona còpia de l'exposició amb 

les mateixes característiques de la primera i a principis de 2012 es va 

estructurar la manera d'oferir l'exposició a les entitats interessades en 

acollir-la. Es va obrir un termini per a la recepció de peticions i un cop 

recollides les sol·licituds es va definir un doble circuït: la còpia A 

visitarà les poblacions de Barcelona, Girona, les Illes i la Catalunya 

del Nord; la còpia B realitzarà el circuït per Tarragona, Terres de 

l'Ebre, la Franja, el Pirineu i Andorra. Les peticions del País Valencià 

seran ateses de manera individualitzada per tal de definir un 

recorregut per diferents poblacions.

Inicialment es van rebre cinquanta-dues peticions i hi ha 

programació per a les dues exposicions tot el 2012 i el 2013 i, fins i tot, 

hi ha alguna data programada per al 2014. Encara queden algunes 

dates lliures que s'acabaran de concretar.

En aquesta primera meitat de l'any, les exposicions s'han pogut 

visitar a Igualada, Mollerussa, Sabadell, l'Escala, Amposta, Falset, 

Tarragona, Santa Coloma de Queralt, la Pobla de Segur i Avià

Les entitats responsables de l'exposició, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, 

l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural són els responsables de la gestió de les 

itineràncies, muntatges i desmuntatges. La presència de l'exposició sovint va acompanyada de 

conferències, taules rodones i visites escolars.

Banc d'imatges

El banc d'imatges continua allotjat a la Memòria Digital de Catalunya i es pot consultar a: 

 

Hi ha gairebé quatre mil fotografies. Les consultes al fons realitzades entre els mesos de març i juliol 

de 2012 han estat de 2.549 visites, de les quals 1.968 són visitants únics. La majoria d'aquests visitants 

són d'Espanya i Catalunya.

http://mdc.cbuc.cat/collections.php#monagrari

Estada de l'exposició a Santes Creus.
Imatge J. Santesmases

Estada de l'exposició a Falset.
Fons IRMU



Publicació

El mes d'octubre de 2011 va tenir lloc al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí la 

presentació del catàleg de l'exposició. Hi van participar el Sr. David Rovira, diputat de la Diputació de 

Tarragona i alcalde de l'Espluga de Francolí; el Sr. Josep Santesmases, president de la CCEPC, 

vicepresident segon de l'IRMU i comissari de l'exposició, el Sr. Carles Duarte, director de la Fundació 

Carulla, i l'escriptor Josep Vallverdú.

El catàleg incorpora tots els textos i les fotografies de l'exposició. La introducció ha esta realitzada 

pel catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, Joan Vilà i Valentí, membre del patronat de 

l'IRMU fins al juny de 2011. A més a més, s'hi afegeixen set textos sobre aspectes concrets vinculats als 

diferents àmbits de l'exposició realitzats per personalitats que estan relacionades amb el món agrari de 

maneres molt diverses: Martí Boada, Jordi Peix, Meritxell Serret, Joan Rendé, Ignasi Aldomà, Pep 

Riera, Francesc Reguant i Jordi Llavina, encarregat de fer l'epíleg.

El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració del Museu de la Vida Rural i de la Fundació 

Privada Mútua Catalana; el patrocini d'Unnim i de la Generalitat  de Catalunya; i el suport del Consell 

Insular de Menorca, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la 

Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, el Memorial Democràtic, la Fundació Josep Irla, la 

Fundació Nous Horitzons, la Fundació Roca i Galés, l'IEC, el Punt Avui i Presència.

21.memòria anual

Descobreix la teva història. Itineraris històrics per la ciutat de Barcelona

A l'estiu del 2011 es va iniciar la difusió als centres educatius de Barcelona del projecte “Descobreix 

la teva història. Itineraris històrics per la ciutat de Barcelona”. Inicialment, el projecte inclou els 

itineraris vinculats a la Setmana Tràgica. En aquesta fase inicial del projecte, i gràcies al suport de 

Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, s'ofereixen visites gratuïtes a les escoles. Les valoracions 

de les visites per part dels professors van ser molt positives.

La tardor del 2011 es va iniciar la segona fase del projecte. Consistia en la incorporació de nous 

itineraris. En aquesta ocasió, la temàtica triada va ser la Guerra Civil. Es van elaborar els continguts per 

part dels centres d'estudis participants en el projecte i es van incorporar a la web 

 . També es va realitzar un material de difusió dels itineraris de la 

Guerra Civil, en la mateixa línia del dissenyat per als de la Setmana Tràgica, i un de conjunt on es 

presenta el projecte i tots els itineraris en oferta.

Cal recordar que aquests itineraris també poden ser sol·licitats per grups d'altres centres d'estudis 

que estiguin interessats a conèixer el patrimoni de la ciutat de Barcelona.

http://www.sre.urv.cat/irmu/itineraris/

2011  2012



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

Calendari 2012

L'IRMU és l'encarregat del seguiment de les Comissions Cíviques de Patrimoni del Baix Llobregat i 

les Terres de l'Ebre.

El mes de febrer de 2012 es va dedicar un número dels Plecs d'història local a explicar què són 

aquestes comissions, com funcionen i quins són els resultats que han aconseguit fins ara. Aquest article 

el podeu trobar a: http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/ 

Al mes d'octubre, igual que en els darrers anys, arriba l'hora de posar-nos en contacte amb tots 

vosaltres per demanar-vos la participació en la confecció del calendari dels centres d'estudis per a l'any 

següent, que consisteix en fer-nos arribar les activitats que tinguéssiu programades a fi i efecte de fer-ne 

difusió a través d'aquesta eina,  alhora que també ajuda, a qui el té sobre la taula o el consulta, a 

programar altres activitats que van sorgint durant l'any en curs, intentant no solapar-les amb altres 

activitats interessants que es desenvolupin  a la comarca o amb altres que l'experiència ja ens diu que 

són aplegadores de més públic pel seu interès més genèric.

Ja sabem que és difícil poder tenir activitats lligades amb tant de temps, però creiem que això també 

ajuda a què algunes de les activitats que estaven en ment, però encara sense polir, comencin a agafar 

forma i les pugueu programar.  

Cada any, són més centres els que envien la seva programació amb temps, sobretot, i com podeu 

veure, del primer semestre de l'any. Al calendari del 2012 van participar cinquanta-quatre centres amb 

cent setanta-quatre activitats. 

A petició dels propis centres, que, en general, ens van comentar que els agradava més el calendari de 

sobretaula que el de penjar, i després de valorar-ne els pros i els contres, decidim tornar a fer de nou el 

calendari de sobretaula. 

Aquest any, les imatges del calendari corresponen a activitats organitzades o coorganitzades per 

l'Institut Ramon Muntaner. 



5.2. Activitats

La propera edició del Col·loqui d'Estudis Transpirinencs, que 

s'organitza bianualment, tindrà lloc els dies 30 de setembre i 1 i 2 

d'octubre a Salardú (la Vall d'Aran). El tema d'estudi d'aquest VII 

Col·loqui és “Els Pirineus visitats: del segle XVIII a l'actualitat”.

VII Col·loqui d'Estudis Transpirinencs 

700 Aniversari de la fi de l'Orde del Temple

Amb motiu de la commemoració del 700 aniversari de la fi de l'orde del temple, 

la de la s'han  organitzat i es continuaran organitzant al llarg de 

tot l'any 2012, tot un seguit d'activitats.

Donat el gran interès que hi havia a les Terres de l'Ebre per aquesta commemoració, es va crear una 

comissió formada per membres de diferents entitats culturals i ajuntaments per tal d'anar programant 

els diferents actes i, tal com ha anat avançant l'any. es van incorporant noves activitats i, per tant, noves 

entitats.  

El primer acte es va desenvolupar al Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona, el dia 22 de març,  

amb la conferència “La fi de l'orde del Temple, ara fa 700 anys”, a càrrec de Josep M. Sans i  Travé, 

alhora que el Sr. Agustí Alcoberro, director del Museu d'Història de Catalunya, va presentar el 

programa que es duria a terme durant tot l'any. 

A continuació us farem cinc cèntims del la programació que s'ha fet fins el mes de juliol:  

-  24 i 25 de març, a Miravet: Jornada de portes obertes al Castell 

-  Del 12 al 15 d'abril, a Campredó: Jornades sobre els Templers a la Corona d'Aragó 

-  20 d'abril, a Ascó: Presentació del joc de tauler Assetjats. Assalt al castell templer

-  30 d'abril i 1 de maig, a Campredó:  Jornada del Patrimoni Templer de Campredó.

-  1 de juliol, a Ginestar: Jornada de portes obertes a l'Església Vella 

També es va organitzar un cicle de cinefòrum per l'estiu que vam anomenar “Els templers al 

cinema”, al qual es podien afegir els pobles que volguessin i que tinguessin infraestructura per poder-

ho fer.  Al juliol es va projectar la pel·lícula El reino de los cielos (Kingdom of heaven), a Ginestar. 

Després del juliol i, fins a finals del 2012, podreu seguir gaudint de les activitats proposades a 

l'entorn d'aquest tema: 

- 12 d'agost: Presentació del llibre Els templers, guerrers de Déu: Entre Orient i  Occident, de Joan 

Fuguet i Carme Plaza, a Miravet. 

- 18 d'agost, Cinefòrum “Els Templers al cinema”, amb la pel·lícula Templario, al castell de 

Miravet.

- 28 d'agost: Actuació pirotècnica dels Figots Satànics amb la seva bèstia, Lo Templer, i 

performance  templera (actuació teatralitzada pels carrers del poble), a Miravet.

- 28 de setembre: Cinefòrum “Els Templers al cinema”, amb la pel·lícula El código da Vinci, a Ascó 

- 28 de setembre: Club de lectura: L'anell, de Jordi Molist, a Flix. 

- 28 i 29 de setembre: IV Jornada d'Estudis Locals i Teritorials Carmel Biarnés. La Petjada del 

Temple a la Ribera d'Ebre, a Ascó.

marcada per 

 publicació  butlla Vox in excelso, 

23.memòria anual
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- 24 de novembre: IX Trobada d'Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de l'Antiga 

Diòcesi de Tortosa, que aquest any portarà com a capçalera el títol d'Arquitectura i 

Organització Territorial Templera a les Terres de l'Ebre, a Horta de Sant Joan. 

- 13 de desembre: Conferència “L'abolició del Temple i la incidència de l'orde de l'Hospital”, a 

càrrec de la Dra. Maria Bonet, a Amposta.

- 19 de desembre: Conferència  “L'orde del Temple en la conquesta i la colonització de Tortosa i les 

Terres de l'Ebre”, a càrrec del professor de la UAB, Antoni Virgili.

Podria ser que a principis del 2013 encara es fes alguna altra activitat vinculada a aquest programa 

que, a hores d'ara, no està tancada.

Des de l'IRMU ens congratulem de la gran implicació que han tingut les entitats, organismes i 

persones que han fet possible que aquesta commemoració es portés a terme. 

Les entitats participants d'aquesta commemoració han estat: Ajuntament d'Ascó, Ajuntament de 

Ginestar, Ajuntament de Miravet, Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament 

d'Amposta, Ajuntament de Vinebre, Associació Cultural Lo Llaüt d'Ascó, Associació Cultural 

Soldevila de Campredó, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Centre Picasso d'Horta,  Ecomuseu dels 

Ports, Figots Satànics de Riba-roja d'Ebre, Castell de Miravet, Parròquia de Sant Joan Baptista de 

Campredó, Museu de les Terres de l'Ebre, Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Museu d'Història de 

Catalunya i Institut Ramon Muntaner.

Carnet Recercat

Es tracta d'un carnet que en l'anvers serà comú a tothom i que en el 

revers identificarà al propietari i al centre d'estudis del qual és soci. 

Aquest carnet té com a objectius principals identificar els socis dels 

centres d'estudis, quantificar el col·lectiu i gaudir d'una sèrie 

d'avantatges pel fet de ser soci d'un centre d'estudis.

La primera fase del projecte s'ha centrat en el disseny del carnet i de 

la base de dades per recollir la informació dels centres. Paral·lelament, 

s'han iniciat els contactes amb empreses, museus, teatres, etc. amb 

l'objectiu de concertar avantatges per als usuaris dels carnets. Volem 

agrair a totes les entitats, institucions i empreses que han volgut 

participar en el projecte: Afers, L'Avenç, Museu Marítim de 

Barcelona, Fundació Carulla, Museu de les Terres de l'Ebre, Museu 
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Comarcal de Cervera, Museu de la Mediterrània, Museu de Tàrrega, Psicogràfics, Llibrexpres.cat, 

Vilar Rural, Fundació Privada Palau, Artyplan, Instituts Odontològics, Línia Verda, TR3SC i Hotels 

Husa.

Actualment, continuem amb la recerca d'avantatges i estem contactant amb els centres d'estudis 

perquè ens facin arribar les bases de dades amb la informació bàsica dels seus socis per poder expedir 

els carnets.

Esperem que a finals del 2012 el carnet ja estigui en funcionament.

La Direcció General de Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya ha confiat en la xarxa de centres d'estudis per a l'elaboració de l'Inventari del Patrimoni 

Festiu de Catalunya.

Es tracta d'un projecte important dins el programa del Departament de Cultura per  aquesta 

legislatura. La realització de l'inventari és fonamental perquè: és una assignatura pendent de fa molts 

anys,  és el pas previ imprescindible per fer el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i és bàsic per 

poder revisar els criteris per definir les diferents figures de catalogació i per fer noves declaracions.

És un projecte complex i que requereix d'un gran rigor i exhaustivitat en la recollida de la 

informació. Cal registrar totes les festes i elements festius, però només cal documentar la informació 

bàsica.

La Direcció General de Cultura Popular i Tradicional ha delegat en l'Institut Ramon Muntaner 

(IRMU) la coordinació del projecte, ja que considera els centres d'estudis peces clau en relació a la 

cultura i el coneixement vinculat al seu àmbit territorial d'actuació.

Des de l'Institut hem dissenyat un projecte per articular la recollida d'informació. S'ha creat una base 

de dades i investigadors vinculats a centres d'estudis de les diferents comarques s'estan encarregant de 

la recollida de la informació, aprofitant els seus coneixements, recerques prèvies i xarxes de relacions 

en el territori.

L'assoliment amb èxit d'aquest projecte ens pot obrir la porta a nous projectes conjunts.

A juliol de 2012 s'havia fet arribar a tots els participants en el projecte la base de dades per a la 

incorporació de la informació, s'estan resolent consultes metodològiques i de contingut i s'estan 

recollint els convenis de col·laboració amb les entitats i investigadors vinculats al projecte.

Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya
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Jornades Europees de Patrimoni

Cada mes de setembre, des del 1991, la Direcció General de Patrimoni del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s'encarrega de donar difusió 

d'aquelles  activitats vinculades a la difusió del patrimoni a través de les Jornades 

Europees de Patrimoni. Es tracta d'una iniciativa celebrada a escala internacional amb 

el suport del Consell d'Europa.

Els centres d'estudis són entitats que organitzen activitats centrades en la defensa, 

preservació i difusió del patrimoni d'àmbit local i comarcal. Enguany, l'Institut Ramon 

Muntaner participa com a entitat difusora de les Jornades Europees de Patrimoni per 

tal que els centres d'estudis facin aportacions al programa general que es coordina i es difon des del 

Departament de Cultura. 

Les activitats es realitzaran durant els dies 28, 29 i 30 de setembre per poblacions d'arreu del territori 

català. Totes les activitats presentades giren al voltant de la difusió del patrimoni monumental d'abast 

local (esglésies, castells, conjunts arqueològics, molins, edificis catalogats per l'Inventari del 

Patrimoni Arqueològic, etc.) a partir de rutes, bé de caire monotemàtic (rutes del romànic, rutes 

modernistes, etc.) com de caire heterogeni (conjunt de patrimoni local).

La resposta dels centres d'estudis ha estat immediata i molt positiva:

Un total de trenta-vuit centres d'estudis, dels quals dos de fora del territori català, han presentat 

les seues activitats, un total de quaranta-sis, que l'IRMU s'ha encarregat de registrar per tal que 

la majoria –vora una quarentena- es difongui dins del projecte general.

La participació dels centres abasta tot el territori català:

Girona: Vilobí d'Onyar (la Selva); Tossa (la Selva); l'Escala (l'Alt Empordà).

Barcelona: Sant Feliu de Llobregat (el Baix Llobregat): Gavà (el Baix Llobregat); Sant Martí de 

Tous (l'Anoia): El Bruc (l'Anoia); Mataró (el Maresme); Canet de Mar (el Maresme); Vilassar de 

Dalt (el Maresme); Vic (Osona); Roda de Ter (Osona); Barcelona (el Barcelonès); Manresa (el 

Bages); Caldes d'Estrach (el Maresme); Gelida (l'Alt Penedès); Santa Perpètua de Mogoda (el Vallès 

Occidental), Sant Just Desvern (el Baix Llobregat); Sant Pere de Ribes (el Garraf).

Terres de l'Ebre: El Pinell de Brai (la Terra Alta); la Fatarella (la Terra Alta); els Taulons (el 

Montsià); Alcanar (el Montsià); Flix (la Ribera d'Ebre); Ascó (la Ribera d'Ebre).

Tarragona: Reus (el Baix Camp); Aleixar (el Baix Camp).

Lleida: Alfés, Sunyer i Torrebesses (el Segrià); Artesa de Lleida (el Segrià); Lleida (el Segrià); 

Linyola (el Pla d'Urgell), Vilanova de Bellpuig (el Pla d'Urgell).



Així: 

- Hi ha tres centres de Girona, dos d'ells de la comarca de la Selva i un de l'Alt Empordà.

-El grup més significatiu és el de la província de Barcelona, amb divuit centres d'estudis que 

presenten activitats, quatre dels quals situats al Maresme, tres al Baix Llobregat, tres al Barcelonès, 

dos a l'Anoia, dos a Osona, un al Garraf, un Vallès Occidental, un a l'Alt Penedès i un al Bages.

- De les Terres de l'Ebre hi participen sis centres: dos al Montsià, dos de la Terra Alta i dos de la 

Ribera d'Ebre.

- De Tarragona en participen dos centres,  els dos del Baix Camp

- A Lleida són cinc centres els que hi participen: tres són del Segrià i dos del Pla d'Urgell.

- Hem d'indicar que d'altres centres de fora de Catalunya realitzaran activitats dedicades a difondre 

el patrimoni local durant els dies de la Setmana Europea de Patrimoni. Aquests duran a terme 

activitats a Alaior (Menorca) i el Vallespir (Catalunya del Nord).

- La Fundació Palau (Caldes d'Estrac) va presentar una activitat que, si bé no ha estat inclosa dins les 

activitats de les JEP en no ajustar-se als criteris marcats, es difondrà a través de l'IRMU. Per la seua 

banda, el Centre d'Estudis Mont-rogencs va presentar una activitat fora de termini. 

Per a més informació podeu consultar el programa de les activitats a la web www.irmu.org

L'objectiu és continuar amb aquesta col·laboració i incentivar la presència d'activitats dins de les 

Jornades programades des dels centres d'estudis aprofitant itineraris o recerques que hagin realitzat 

en relació al patrimoni de la seva població o comarca. 

Us animem a anar pensant les vostres propostes

27.memòria anual
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Projecte d'edició en format DVD del documental Pere Sala, en “Peret 

Blanc”, el violinista de Beget

L´Institut Ramon Muntaner ha col·laborat en l'edició d'aquest documental. 

Pere Sala, en “Peret Blanc”, conegut també com el “Violinista de Beget”, va néixer a Beget 

(Ripollès) el 3 de març de 1917. Violinista autodidacta, va ser un dels músics més populars de la seva 

època, al Ripollès i a la  zona de l´Alta Garrotxa, i ha esdevingut un personatge llegendari en l'àmbit de 

la música popular i tradicional del nostre país, tant per la seva intensa vida com a músic rural, com per 

l´extens repertori de ball que ens  ha deixat, emprat freqüentment per moltes formacions de música 

tradicional d'avui dia.

En Pere Sala va conviure durant quinze anys amb l´Artur Blasco, tant a nivell d'amistat personal com 

en activitats musicals. La tardor del 1990, l'Artur Blasco el va anar a visitar molt sovint. Passaven 

moltes estones a casa d'en Peret, voltaven per Beget i xerraven amb la poca gent que hi quedava. A en 

Peret li agradava recordar els temes de ball del seu repertori els quals li tocava i comentava: valsos, 

pericons, pasdobles, xotis saltats, masurques, sardanes curtes… i li explicava les anècdotes 

inacabables de la seva vida de músic d'hostal i de carrer.

L´Artur Blasco inicia el 1965 des d'Arsèguel i la Seu d'Urgell els treballs de Recerca i recuperació de 

l'acordió diatònic com a instrument tradicional del Pirineu, i del cançoner de tradició oral en l'àmbit de 

la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, 

Ripollès i la Garrotxa.

Ha estat reconegut amb diferents premis, entre els quals el Premi Nacional de Cultura Popular de la 

Generalitat de Catalunya l'any 2004.

A part d'haver gravat en diverses sessions els anys 1981 i 1982 una part important del seu repertori 

als estudis Gema-1, S.A, de Barcelona, també va gravar sistemàticament en vídeo aquelles estades a 

Beget durant la tardor del 1990, les imatges dels quals constitueixen un document testimonial únic 

d'aquest personatge atès que, a part d'algunes  fotografies i d'algun fragment de vídeo domèstic, ens han 

quedat molt poques imatges d'ell.

Tot aquest aplec de material audiovisual, l´Artur Blasco l'ha sotmès a un procés de revisió i de 

muntatge als estudis REC Produccions Audiovisuals del Pirineu, de la Seu d´Urgell, i l'ha editat amb el 

resultat final d'un documental biogràfic d'en “Peret Blanc”, de 50 minuts de durada, desglossats en dues 

parts de 25 minuts cadascuna.

Aquest muntatge i posterior edició s'ha fet amb el patrocini i suport de la Direcció General de 

Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i de l´Obra 

Social de “la Caixa”, amb col·laboració de l´Institut Ramon Muntaner, com a entitat vinculada a la 

recerca en l'àmbit de l'etnologia.
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5.2. Activitats

Congrés Internacional els jocs en la història

El 18 i 19 de maig de 2012 es va celebrar al Casal Municipal de Móra la Nova i al Casal Municipal 

d'Ascó (la Ribera d'Ebre) el Congrés Internacional “Els jocs en la història”. El programa del congrés va 

aglutinar, a part del contingut acadèmic habitual, experiències pràctiques de gran interès en les quals 

van poder participar tan els congressistes com el públic general. Aquestes van ser el “Tradijoc. VIII 

trobada de jocs tradicionals dels alumnes de 1er d'ESO de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta”, sis 

exposicions sobre jocs tradicionals en diversos indrets de Móra la Nova i Ascó, un itinerari sobre jocs 

tradicionals en l'època dels moriscos a la Vila Closa d'Ascó -a càrrec de l'Associació Cultural Lo Llaüt- 

i la celebració al pavelló i recinte firal de Móra la Nova, el dissabte 19 de maig de la Diada de jocs i 

esports tradicionals. En aquesta diada es van poder veure exposicions sobre jocs tradicionals, els 

pòsters-comunicació del congrés i una mostra retrospectiva de pòsters de les quatre jornades anteriors 

del cicle “Els jocs en la història 2008-2012”. També s'oferien tallers de jocs i esports tradicionals 

valencians, menorquins i catalans per a infants, joves i adults, dirigits per docents d'aquests territoris i 

per entitats especialitzades en jocs com la Cia de jocs l'Anònima. Completava la mostra el Mercat del 

joc tradicional, amb parades d'artesans i empreses dedicades al joguet tradicional.

Finalment, durant el congrés es va presentar l'edició impresa de les 

actes de la quarta jornada , “Els jocs i la interculturalitat” (Berga, 

2011). 

Balanç quantitatiu del Congrés Internacional  Els jocs en la història 

Ponències, comunicacions i pòsters

Tallers pràctics

Exposicions sobre jocs

Audiovisuals

Persones inscrites

Públic assistent al programa dels auditoris

Alumnes i docents participants al Tradijoc 

Públic assistent a la Diada de Jocs i Esports 
Tradicionals

Total aproximat del públic participant al 
congrés i a les activitats complementàries

34

8 

6

1

101

222

280

300

800 

Inauguració del congrés. Fons IRMU

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

Estada de l'exposició a Falset.
Fons IRMU
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Col·loqui d'Estudis Transpirinencs

Els dies 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre se celebrà a l'Alberg era 

Garona de Salardú (la Val d'Aran) el VII Col·loqui d'Estudis 

Transpirinencs, organitzat pel Conselh Generau d'Aran, l'Archiu 

Istòric Generau d'Aran, l'Institut d'Estudis Aranesi, el Centre 

d'Estudis Comarcals del Ripollès, el Patronat Francesc Eiximenis, la 

Diputació de Girona, el Centre d'Estudis Ribagorçans, l'Institut 

Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana.

En aquesta setena edició, aquest col·loqui bianual portà per títol 

Els Pirineus Visitats: del Segle XVIII a l'Actualitat i tingué com a 

objectiu analitzar les diferents visions i viatges de les diferents valls 

pirinenques al llarg de la història. A tal efecte, el col·loqui es va 

estructurar en dos àmbits, que van portar per  títol “La descoberta 

dels Pirineus: dels balnearis a l'excursionisme” i “Els turismes de la 

modernitat”, respectivament. 

El col·loqui començà amb la conferència inaugural, “El Pirineu 

desvetllat: viatges i descoberta del patrimoni medieval”, que anà a 

càrrec de Francesca Español i Beltrán, professora d'Història de l'Art 

Medieval a la Universitat de Barcelona i presidenta dels Amics de 

l'Art Romànic-Institut d'Estudis Catalans, mentre que Francesc 

Roma i Casanovas  (Fundació Universitària del Bages, Universitat 

Oberta de Catalunya i Universidad Nacional de Educación a Distancia) s'encarregà de la ponència del 

primer àmbit, que portà per títol “Descobrir la muntanya, descobrir els Pirineus: de la imatge medieval 

a la muntanya catalana”. Per emmarcar l'àmbit 2 es dugué a terme la taula rodona “Els turismes de la 

modernitat”, amb la participació de Jordi Abella i Pons, director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i 

coordinador de la Xarxa de Museus de l'Alt Pirineu i l'Aran, Joaquim Alsina, president de l'Associació 

Catalana d'Estacions d'Esquí, i Alfred Pérez Bastardas, secretari de la Societat Catalana d'Estudis 

Històrics-Institut d'Estudis Catalans i de la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia i membre del 

Grup de Recerca de la Cerdanya. La moderació anà a càrrec de Pèir Cots Casanha, president de la 

Seccion d'Istòria der Institut d'Estudis Aranesi.

La participació fou la més elevada de les set edicions del col·loqui, amb una quarantena d'assistents i 

vint-i-quatre comunicacions presentades, dues més que en l'edició anterior. Tot i que el primer àmbit 

del col·loqui se centrà entre els segles XVIII i XX, s'acceptaren també comunicacions i treballs  de  

cròniques,  viatges  i  viatgers  de  períodes  anteriors, mentre que en el segon s'analitzaren els diferents 

models turístics existents als Pirineus, la seva evolució, el seu present i les perspectives de futur d'un 

model econòmic que ha arribat fins als nostres dies. 

Inauguració del Col·loqui.
Imatge cedida per Josep Santesmases

Visita al Museu d'Aran. Fons IRMU
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Com en les edicions anteriors, les ponències i comunicacions del VII Col·loqui d'Estudis 

Transpirinencs s'editaran al llarg de l'any 2012 en la col·lecció IBIX dels Annals dels Centres d'Estudis 

Ripollesos, que també es podrà consultar en línia al repositori RACO, gràcies a l'acord de col·laboració 

entre el CBUC i l'Institut Ramon Muntaner.

La novena edició de la Fira del Llibre Ebrenc va tenir lloc a Móra 

d'Ebre els dies 2 i 3 de juny. Es tracta d'una activitat organitzada pel 

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

l'Institut Ramon Muntaner.

L'Institut fa possible la presència destacada de les publicacions 

dels centres d'estudis a través d'un estand conjunt, de la inclusió de 

llibres dels centres a les taules de presentacions i de la coordinació 

de la Jornada del Llibre Ebrenc.

L'estand de l'Institut va acollir les publicacions de tots aquells 

centres d'estudis interessats en participar, essent un pol d'atracció 

important de la Fira. En aquesta edició es van vendre 26 publicacions de centres i territoris diferents.

L'Institut també va ser l'encarregat de la coordinació de la Jornada del Llibre Ebrenc que enguany, en 

la seva novena edició, va tenir per títol Literatura i Recerca Històrica. L'objectiu de la tertúlia-debat i 

les presentacions programades era veure com la literatura en les seves diferents formes (novel·la, 

memòries, biografies, dietaris…) pot ser una bona eina per conèixer les formes de vida i els 

esdeveniments d'un determinat període històric, però també com el devenir històric ha estat una de les 

fonts principals per a la literatura. La novel·la històrica és un dels gèneres de més acceptació entre els 

lectors en l'actualitat i els historiadors recorren cada vegada més a les memòries, els dietaris i les 

biografies en les seves recerques.

La jornada es va estructurar de la següent manera:

La novel·la històrica: Tertúlia entorn el tema entre Miquel Esteve i Martí Gironell 

Les memòries personals entre la història i la literatura, a càrrec d'Eulàlia Miralles, professora de la 

Universitat de València. 

La Base de Dades de Memòria Personal: una nova eina per a la recerca històrica, a càrrec d'Oscar 

Jané, professor de la UAB. 

Fira del Llibre Ebrenc

Jornada del Llibre Ebrenc. Fons IRMU

2011  2012
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Finalment, l'Oscar Jané no va poder assistir però Eulàlia Miralles i M. Carme Jiménez, responsable 

de la moderació de la jornada, van presentar el projecte de Base de Dades de Memòria Personal i es van 

repartir materials entre el públic assistent amb l'objectiu d'animar-los a participar en el projecte.

La jornada va comptar amb una important presència de públic, que va mostrar gran interès tant pel 

procés creatiu vinculat a la novel·la històrica com pel projecte de la Base de Dades de Memòria 

Personal.

Cal destacar que l'Institut també participa en el jurat del premi llibresebrencs.org.

Tastets de Patrimoni

L'IRMU i la Biblioteca Pública de Tarragona tenen un conveni de col·laboració des de l'any 2004 per 

a potenciar el fons local, i l'any 2009 es va iniciar el cicle “Tastets de patrimoni”, amb l'objectiu de 

difondre el patrimoni i els itineraris a través dels centres d'estudis. Actualment, aquesta activitat és 

semestral i es programen dues xerrades i una sortida. 

El programa  de Tastets de Tardor de 2011 va constar de les xerrades “L'espai històric del final de la 

Batalla de l'Ebre”, a càrrec d'Àngel Solà i Francisco Cabrera, de Lo Riu. Associació per a l'Estudi del 

Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l'Ebre, i “El conjunt històric de les Camposines, a 

càrrec de Toni López”, també de Lo Riu. Associació per a l'Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric 

de les Terres de l'Ebre, i d'una sortida cultural a la Fatarella, amb sengles visites guiades al conjunt 

històric de les Camposines i a l'espai històric del final de la batalla de l'Ebre a La Fatarella, en què hi van 

participar trenta-sis persones.

Les xerrades del programa Tastets de Primavera 2012 van ser les següents: “La catedral de Tortosa”, 

a càrrec de Victòria Almuni, del Centre d'Estudis Seniencs, i “El treball de la Pauma als pobles del Parc 

Natural dels Ports”, a càrrec de Pepa Subirats, del Centre de Denvolupament Rural – Museu de la 

Pauma i l'Associació Cultural lo Lliscó. Aquestes conferències es van complementar amb una sortida a 

Tortosa i Mas de Barberans, en què es visitaren la seu d'Amics dels 

Castells a Tortosa, i la catedral de Tortosa, i el Centre de 

Desenvolupament Rural – Museu de la Pauma i el Viver de les 

fibres vegetals, del Mas de Barberans, amb una participació de 

també trenta-sis persones.

La Biblioteca Pública de Tarragona va elaborar una enquesta 

entre els participants als Tastets de Patrimoni i els resultats van ser 

els següents: el 93,10 % dels assistents va considerar que la 

informació proporcionada era suficient i de qualitat i el 96,55 % 

van considerar que l'horari i la durada eren adequats. La valoració 

global va ser d'un 13,79 dels assistents que el van puntuar amb un 8; 

un 44,83% amb un 9 i un 41,38% amb un 10. Tastets de Patrimoni de Tardor. Fons IRMU
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Com que les edicions dels Tastets de Patrimoni realitzades 

juntament amb la Biblioteca Pública de Tarragona han funcionat 

molt bé,  s'ha decidit exportar el format a d'altres territoris.

D'aquesta manera, a principis de 2012 es posa també en marxa 

“Tastets de Patrimoni Terres de l'Ebre”, en col·laboració amb els 

Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre i la Central de 

Biblioteques de Tortosa. El format és una mica diferent, amb 

l'objectiu d'adaptar-lo a les característiques del territori. Així doncs, 

es van posar en marxa dos cicles a la primavera: al Montsià i a la 

Ribera d'Ebre. Les conferències programades van ser, per al 

Montsià, “El carlisme a la Ribera d'Ebre”, a la Biblioteca Trinitari 

Fabregat d'Alcanar, a càrrec de Josep Antoni Collazos, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, i 

“Móra d'Ebre, bressol dels escultors de les Terres de l'Ebre”, a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó 

d'Amposta, a càrrec de Joan Launes, de l'Associació Cultural La Riuada i, per a la Ribera d'Ebre, “El 

setge de Tortosa durant la Guerra del Francès”, a la Biblioteca Artur Bladé i Desumvila de Flix, a càrrec 

de Roc Salvadó, d'Amics i Amigues de l'Ebre, i “La Catedral de Tortosa”, a la Biblioteca Comarcal de 

Móra d'Ebre, a càrrec de Victòria Almuni, del Centre d'Estudis Seniencs. 

En aquesta primera edició, el públic assistent a les conferències va oscil·lar entre les 8 i les 15 

persones. A més d'aquestes xerrades, també es van programar sengles visites guiades, però aquestes no 

es van poder realitzar per manca d'inscripcions, així que s'han analitzat diferents aspectes del 

programa, s'hi realitzaran algunes modificacions i es tornarà a provar amb el cicle de tardor.

A més de les Terres de l'Ebre, també s'han mantingut converses amb la Biblioteca Pública de Girona i 

el Patronat Francesc Eiximenis per posar en marxa el programa Tastets de Patrimoni a Girona, que està 

previst que s'iniciï la primavera del 2013.

Els dies 23, 24 i 25 de novembre de 2011 va tenir lloc a Vinaròs el III Congrés Cultura i Territori a les 

Comarques de la Diòcesi de Tortosa, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Jaume 

I de Castelló. Com a cloenda, el dia 26 es va celebrar la VIII Trobada d'Entitats Culturals de la Diòcesi 

de Tortosa a l'EMD de Jesús. L'Institut va col·laborar en l'organització del Congrés i va ser 

coorganitzador de la Trobada. 

El congrés va aglutinar una sèrie de quatre ponències, tres taules redones i cinquanta-quatre 

comunicacions que giraren al voltant d'una àmplia gamma de temes relacionats amb l'espai comú de la 

diòcesi de Tortosa (històrics, lingüístics, etnològics, geogràfics, artístics, , naturals, sociològics, etc.). 

El públic assistent va ser considerable.

III Congrés Cultura i Territori a les Comarques de la Diòcesi de Tortosa

Sortida dels Tastets de Patrimoni de
Primavera. Fons IRMU

2011  2012
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VIII Congrés de la CCEPC. 1960-1980 Transicions i Canvis a les Terres de 

Parla Catalana 

Els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2011 va tenir lloc al Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona, 

i al Citilab de Cornellà de Llobregat el VIII Congrés de la CCEPC, amb el títol 1960-1980 Transicions 

i Canvis a les Terres de Parla Catalana. El congrés es va dividir en tres àmbits: Ideologia, cultura i 

identitats, Moviments socials i Associacionisme i sociabilitat.

La tarda del dia 11 es va inaugurar l'exposició del Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat "Tothom al carrer. La lluita 

antifranquista al Baix Llobregat, 1960-1979". Durant els dies 11 i 12 

també es van celebrar taules rodones, que van ser molt riques en 

participació i plantejaments. Al Congrés es van presentar trenta-cinc 

comunicacions, vuit ponències i tres relatories, que seran recollides a 

les corresponents actes. Hi va haver vuitanta persones inscrites i més de 

cent assistents a les diverses sessions del congrés.

Les sessions del congrés es van retransmetre en directe via web i cent 

vuitanta persones les van seguir virtualment.

Sessió del congrés.
Foto cedida per Antoni-Lluís Carrió
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5.3. Participació

Activitats a Móra la Nova

Fira Intercomarcal

Com cada any, l'Institut Ramon Muntaner va participar amb un estand en la Fira Intercomarcal de 

Móra la Nova que va tenir lloc del 20 al 23 d'octubre de 2011. A l'estand s'exposava informació sobre 

diferents activitats futures de l'IRMU, entre les quals unes butlletes sobre el Congrés Internacional els 

Jocs en la Història que se celebraria el mes de maig de 2012, que es van repartir entre els assistents a la 

fira. A més de la informació de l'IRMU, també es va reservar un espai de l'estand per al Centre d'Estudis 

de la Ribera d'Ebre. Cal destacar que l'IRMU també va col·laborar en els premis literaris que es 

convoquen amb motiu de la Fira.

Parc de Nadal

L'IRMU va col·laborar amb el Parc de Nadal de Móra la Nova amb un taller de Jocs Tradicionals 

amb material reciclat realitzat per l'Aula d'Artesanies, Tradicions i Ecologia d'Arnes.

Jornades culturals

A les Jornades Culturals de Móra la Nova 2012, organitzades per l'Ajuntament de Móra la Nova, 

l'Institut Ramon Muntaner va participar amb una activitat inclosa dins del programa Cultura Viva 

2012. La Recerca Etnològica a Catalunya, que promou la Direcció General de Cultura Popular i 

Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.

L'activitat, organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de 

Móra la Nova, Farell Editors, el Museu de les Terres de l'Ebre i el 

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, es va realitzar el 10 de juny de 

2012 i va consistir en una visita guiada dirigida per Jaume Solé, a 

l'antiga fàbrica d'anís Piñol Aulari, per gentilesa de Carme 

Cubells, i a l'antiga fàbrica Perpinyà i Ribes, S.L , per gentilesa del 

Sr. Roderic Perpinyà. A continuació, al saló d'actes de 

l'Ajuntament de Móra la Nova, en Josep Moragrega Font va 

presentar el llibre Licors tradicionals, aiguardents i vins 

generosos. Priorat-Terra Alta-Ribera d'Ebre, d'Anna Figueras 

Torruella i M. Teresa Castelló Bou, editat per Farell Editors. 
Visita a les antigues destil·leries de

Móra la Nova. Fons IRMU.

2011  2012
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Fira de Sant Jordi

L'IRMU va participar amb una parada en la Fira de Sant Jordi de Móra la Nova.

Jornada de Càritas

L'IRMU també va col·laborar amb la Jornada celebrada per Càritas de Móra la Nova el mes de 

juny de 2012, amb l'aportació de diferents materials per a la realització de tallers de jocs 

tradicionals.

Durant tot l'any se celebren diferents trobades d'entitats culturals territorials, a les quals l'Institut 

assisteix i dóna suport a l'organització. En aquest període, les trobades van ser les següents:

VIII Trobades Culturals Pirinenques, celebrades a Escaldes-Engordany, l'octubre de 2011, amb 

motiu de la Capital de la Cultura Catalana.

VII Trobada d'Entitats de la Diòcesi de Tortosa, dins del III Congrés Cultura i Territori a les 

Comarques de la Diòcesi de Tortosa. Va tenir lloc el novembre de 2011 i es va centrar en la Comissió 

Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre.

V Trobada d'Entitats del Maresme, que va tenir lloc Vilassar de Dalt el desembre de 2011.

IV Trobada d'Estudiosos i Centres d'estudis d'Eramprunyà, que va tenir lloc a Castelldefels el 

desembre de 2011.

I Trobada de Recerca de l'Anoia, que va tenir lloc el dia 14 de gener de 2012 a Igualada.

VIII Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès, celebrada el dia 3 de març a Sitges i 

organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs. En aquesta edició comptava com a entitat 

amfitriona amb el Grup d'Estudis Sitgetans. 

XVII Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, organitzada pel 

Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona. Va tenir lloc el dia 5 de maig a Tossa de 

Mar. 

IV Trobada d'Entitats de Terres de Cruïlla. Des de fa uns anys, un conjunt de centres del Montsià i el 

Maestrat treballen conjuntament per a tirar endavant projectes i activitats dins aquest àmbit 

territorial. La Trobada/Jornada de Treball d'enguany va tenir lloc el dia 16 de juny a Traiguera.

Trobades d'entitats
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XXII Trobada Cultural del Matarranya, celebrada l'11 d'agost a Valljunquera. Es tracta d'una 

activitat que es desenvolupa en un o dos dies i que inclou exposicions, conferències i activitats de 

promoció de la cultura popular. El principal impulsor d'aquestes trobades és l'Associació Cultural 

del Matarranya.

A més d'aquests actes, també s'ha preparat la I Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, 

la Conca de Barberà i el Priorat, que tindrà lloc el dia 6 d'octubre de 2012 al Castell d'Escornalbou.

Des de l'IRMU es potencia la participació del personal en cursos de formació, congressos i jornades.

Participació en el I Congrés de Llibreters en Llengua Catalana. Els reptes de futur de la llibreria i la 

projecció del llibre en català (Tarragona, 10, 11 i 12 de febrer de 2012). Des de l'Institut Ramon 

Muntaner es va presentar una comunicació amb el títol “Els centres d'estudis i la seva producció 

editorial”, a càrrec de Pineda Vaquer i M. Carme Jiménez, que ha estat recollida a la publicació de 

les actes del congrés. La direcció de l'Institut va assistir a les diferents sessions del congrés.

Participació en la taula rodona “Les aportacions dels centres d'estudis a la societat catalana”, amb 

motiu del 60è. aniversari del Patronat d'Estudis Osonencs. A la taula, que va tenir lloc el dia 30 de 

març de 2012 a Vic, hi van participar el Sr. Vicenç Villatoro, el Sr. Narcís Figueras i la Sra. M. 

Carme Jiménez. L'encarregat de moderar la taula va ser el Sr. Lluís Anglada.

Participació de M. Carme Jiménez en el jurat dels premis de Sant Jordi de la Universitat Pompeu 

Fabra com a membre del Consell de Cultura de la UPF.

Participació de M. Carme Jiménez en el jurat dels premis llibresebrencs vinculat a la Fira del Llibre 

Ebrenc.

Curs de 200 hores de Tècnic Especialista en Protocol i Comunicació realitzat a distància per M. 

Carme Jiménez. Curs bonificat per la seguretat social.

Participació del personal en cursos, congressos, etc.

XVII Trobada de Centres d'Estudis de les
Comarques Gironines. Foto cedida per la
Diputació de Girona

I Trobada d'Entitats Culturals de l'Anoia.
Foto cedida pel CECI.

VII Trobada d'Entitats de les Comarques de
l'Antiga Diòcesi de Tortosa. Fons IRMU.
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Article “El treball dels pedrapiquers en els molins d'oli tradicionals a Santa Bàrbara al segle XX”, a 

la revista Recerca de l'Associacio Taller Arxiu, l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre i el 

Consell Comarcal del Baix Ebre, a càrrec d'Elena Espuny.

Article “La recerca actual sobre jocs tradicionals i la seva aplicació en l'àmbit educatiu. El 

programa Els Jocs en la Història”, a la revista Comunicació Educativa: Ideologies i Societat a la 

Catalunya Contemporània, de la URV, a càrrec d'Elena Espuny.

Article: “Cosmètica lliure de parabens”, al Catàleg de l'exposició “Repensar Terra. Una reflexió 

creativa des de les Terres de l'Ebre”, del Museu d'Art Modern de Tarragona (maig de 2012), a càrrec 

d'Elena Espuny.

Curs de WordPress per a la gestió del bloc Etnologia.cat. Direcció General de Cultura Popular i 

Tradicional de la Generalitat de Catalunya, per part d'Elena Espuny i Carles Barrull.

Participació del personal de l'Institut en el curs Mail.net. Solucions avançades de màrqueting en 

línia, de CRC, el juliol de 2012.

Participació en el Col·loqui Patrimoni Cultural Inmaterial i Desenvolupament Sostenible de la 

Direcció General de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya, el juliol de 2012, 

per part d'Elena Espuny.

Participació en el Taller pràctic de Web 2.0, organitzat per l'Ens de Comunicació Associativa, el 18 

d'octubre de 2011 a Barcelona, per part de Pineda Vaquer.

Participació en la Jornada sobre la Fotografia a Museus i Arxius, del Museu Marítim de Barcelona, 

el 25 d'octubre de 2011, per part de Pineda Vaquer.

Participació en el Workshop Europeana, agregació de continguts i Linked Data pel patrimoni 

cultural, de la Fundació Idescat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 22 de 

novembre de 2011 a Cornellà de Llobregat, per part de Pineda Vaquer.

Participació en el curs de formació en el programari de col·leccions digitals ContentDM, el 28 de 

febrer de 2012 a la Biblioteca de Catalunya, per part de Pineda Vaquer.

Participació en les V Jornades Catalanes de Revistes Científiques, organitzades per l'IEC els dies 

25 i 25 de maig de 2012, per part de Pineda Vaquer. 
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Altres col·laboracions

Reserva de la biosfera

L'IRMU forma part de les entitats que promocionen la candidatura de les Terres de l'Ebre com a 

Reserva de la Biosfera.

Pla estratègic 2021

L'IRMU ha estat convocat a dues reunions del Pla Estratègic: una de territorial que va tenir lloc als 

Serveis Territorials de Cultura de Tortosa i una altra de temàtica sobre associacionisme cultural al 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Palau Marc de Barcelona. Diversos 

representants de centres d'estudis han estat convocats a aquestes reunions i han pogut realitzar les seves 

aportacions.

Consell de Cultura Popular

La directora de l'IRMU, M. Carme Jiménez, és membre del Consell de Cultura Popular del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Consell Assessor Campus Terres de l'Ebre de l'URV

La directora de l'IRMU, M. Carme Jiménez, és membre del Consell Assessor Campus Terres de 

l'Ebre.

Consell de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra

La directora de l'IRMU, M. Carme Jiménez, és membre del Consell de Cultura de la Universitat 

Pompeu Fabra

2011  2012



6. Ajuts, beques i subvencions

6.1. Balanç de les convocatòries d'ajuts a activitats

Activitats entre el juliol i el desembre de 2011

Història, Paisatge i Patrimoni 2011. Itineraris amb història. Lo Riu. Associació per l'Estudi del Patrimoni 
Arqueològic i Històric de les Terres de l'Ebre i Centre d'Estudis de la Fatarella.

Durant dos anys consecutius els centres indicats han rebut suport de l'IRMU per realitzar, al llarg de l'any, 

itineraris dedicats a la història, el paisatge i el patrimoni a les Terres de l'Ebre. 

Puja al Baix! 2011. Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i Centre Mediambiental l'Arrel.

Durant tot l'any, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat organitzà una sèrie d'itineraris de diferent 

temàtica per les poblacions de la comarca del Baix Llobregat. Durant consecutives edicions el centre ha rebut 

suport de l'IRMU.

I Jornada d'Estudis Històrics i Patrimonials de la Vall d'Àger i l'Alta Noguera. 

Fundació Arnau Mir de Tost. 

La jornada va tenir lloc el 5 de juliol a la Vall d'Àger (la Noguera) i va comptar amb 

diferents conferències que tractaren diversos temes relacionats amb patrimoni fins 

l'actualitat.

Curs Coneguem la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i Consorci 

per a la Normalització Lingüística de la Ribera d'Ebre.

L'edició del curs corresponent al 2011 va tenir lloc durant la segona quinzena de 

setembre i comptà amb quatre conferències dedicades a diverses temàtiques al voltant 

de la comarca. 

Cursos monogràfics El Racó de la Història. Taller d'Història de Gràcia i Fundació 

Privada Festa Major de Gràcia.

Els cursos monogràfics compten amb diferents conferències en forma de curs que es 

realitzen al llarg de l'any i que es van iniciar entre els anys 1992 i 1994.

III Jornada d'Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés. Associació "Lo Llaüt", Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre i Ajuntament d'Ascó.

La jornada es va realitzar el 8 d'octubre a Ascó (la Ribera d'Ebre) i va incloure dos ponències, el veredicte del 

III Premi de Periodisme Carmel Biarnés i la inauguració de l'exposició “Aigua”.

Fons Fundació Arnau
Mir de Tost 

Fons CERE
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II Jornada d'Estudi i Debat del CEV. Vides Maresmenques entre el segle XIX i XX. Centre d'Estudis 

Vilassarencs.

El dissabte 10 de novembre va tenir lloc a Vilassar de Mar (el Maresme) la segona jornada d'estudi i debat que 

tractà diferents biografies de personatges reconeguts de la vila dels s. XIX i XX. 

Taller de metodologia de treball d'història oral. Associació Cultural Baixa Segarra i Antena del 

Coneixement de Santa Coloma de Queralt del Campus Extens de la URV.

El taller, que es va celebrar els dies 22 i 27 de novembre a Santa Coloma de Queralt (la Conca de Barberà), es 

va dedicar a com dur a terme un projecte de memòria oral. 

Jornada. Les Comptabilitats Agràries com a Font Històrica. Associació d'Història Rural de les Comarques 

Gironines i Centre de Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona.

La jornada va tenir lloc el 7 d'octubre a Girona (el Gironès) i va comptar amb diverses ponències que tractaren 

aspectes del tractament com a font històrica de la temàtica de la comptabilitat agrària. 

Curs. L'aportació de les TIC i les SIG en arqueologia. Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona i 

ICAC.

El curs, celebrat el 17 de desembre a Vic (Osona), va estar integrat per vàries conferències que tractaren 

aquesta temàtica d'aplicació de noves tecnologies i avenços informàtics en la recerca arqueològica.

Coses vistes, coses llegides. L'edat d'or del periodisme literari a Catalunya, 

Espanya i Europa (1906-1936). Institut de Llengua i Cultura Catalanes i 

Fundació Josep Pla.

El seminari internacional es va realitzar els dies 14, 15 i 16 de setembre i va 

comptar amb diverses conferències estructurades en cinc taules, a més d'una 

visita guiada.

VII Aplec de Sonadors a Mutxamel. Grup Alacant i Ajuntament de 

Mutxamel.

La jornada va tenir lloc els dies 30 de setembre i 1 d'octubre a Mutxamel 

(l'Alacantí). Al llarg dels dos dies es van realitzar activitats diverses, a més de 

l'Aplec de Sonadors.

VIII Trobades Culturals Pirinenques. Societat Andorrana de Ciències, 

Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i Centre d'Estudis Ribagorçans.

Les trobades es van realitzar el 29 d'octubre a Escaldes-Engordany (Andorra) 

i van comptar amb deu ponències que giraren al voltant de la temàtica “La marca 

Pirineus”.

Fons Institut de Llengua i
Cultura Catalanes

Fons Grup Alacant
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Jornades d'Arqueologia del Penedès 2011. Institut d'Estudis Penedesencs i Grup 

d'Estudis Sitgetans. 

Les jornades van tenir lloc els dies 21 i 22 d'octubre a Vilafranca del Penedès (l'Alt 

Penedès) i s'hi van presentar sis ponències i comunicacions relatives a les temàtiques 

tractades a les jornades. 

Fons Institut d'Estudis
Penedesencs

Assistents: 

L'assistència a les activitats organitzades pels 

centres i instituts d'estudis durant el 2011 va presentar 

uns índexs significatius:

Un 25% de les activitats registraren una quantitat 

d'assistents superior als 99 assistents.

Un 37% van presentar una participació que anava entre els 40 i els 99 assistents.

El 38% de les activitats van congregar a un públic de menys de 40 assistents.

Dins d'aquesta convocatoria d'ajut, les categories de jornades i congressos continuent sent les activitats 

més sol·licitades pels centre d'estudis atesa la versatilitat que aquestes ofereixen: àmbits diversos, 

ponències, comunicacions presencials, taules rodones, presentacions de llibres, itineraris i/o visites 

guiades. La participació i col·laboració d'altres institucions, com universitats, museus, ajuntaments, etc., 

fa que la visibilitat i repercussió de les mateixes sigue elevada. 

Els cursos també representen una activitat que cada cop presenta una major difusió entre els centres 

d'estudis, i ofereix una interessant oferta educativa de part d'aquest col·lectiu.

Participació dels centres d'estudis:

A les bases dels ajuts queda clar 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.).

Totes les activitats presentades incloïen 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 .

Anàlisi derivada de les dades recollides de les activitats subvencionades per 
l'IRMU l'any 2011

de 40 a 99

Activitats 2011

assistents

+ de 99
assistents25%

- de 40
assistents

38%

37%



Un 64,3 % de les activitats estaven organitzades per dos o més centres d'estudis en combinació amb 

d'altres organismes.

La resta, el 35,7 % de les activitats foren organitzades per un centre d'estudis conjuntament amb 

d'altres organismes .

Durant el 2011, la participació i el suport a activitats organitzades per centres d'estudis continua sent 

força significativa, sobretot en aquelles activitats que tenen un abast de caire comarcal. No obstant, els 

centres d'estudis busquen cada cop més que les activitats que realitzen tinguen una major difusió i 

compten amb el suport de diferents organismes que contribueixen econòmicament a fer front a les 

despeses d'allò que organitzen. Hi ha hagut casos en què la participació de diferents centres d'estudis de 

territoris veïns ha estat força significativa, com els itineraris per les Terres de Cruïlla, les Jornades del 

Penedès, les Trobades del Maresme, etc.

43.memòria anual

Abast territorial

Els beneficiaris dels ajuts han estat centres d'estudis d'arreu dels territoris de parla catalana (l'Alguer, 

Catalunya, la Franja, País Valencià, Andorra i Balears). Bona part de les activitats s'han dut a terme en el 

territori català, un 85%, mentre que la resta de les activitats van ser realitzades per centres d'estudis de les 

Balears (5%), del País Valencià (2,5 %), de l'Alguer (2,5 %), d'Andorra (2,5 %) i de la Franja (2,5 %).

Conferències 

Com en l'edició anterior són els  congressos i les jornades els que integren bàsicament les activitats 

realitzades el 2011, representant un 71,4 % del total. La resta s'ha distribuït entre cursos (17,8 %),  

itineraris (7,15%) i trobades (3,6%).

Destinació dels ajuts

La gran majoria de les de les despeses justificades als ajuts de les activitats estan destinades a sufragar 

el material promocional (díptics, tríptics, cartells,etc.), així com a cobrir els honoraris dels especialistes 

(ponents i conferenciants) que participen en les activitats. 
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Activitats entre el gener i juny de 2012

Tots per l'art. Cursos de música tradicional i d'escultura per a escolars i joventut. Associació Cultural 

del Matarranya i Iniciativa Cultural de la Franja.

Els cursos, realitzats durant els quatre primers mesos de l'any, tenen per objectiu la normalització de la 

llengua en la realització de activitats com la música i l'art, en els quals es treballarà la música tradicional i les 

arts plàstiques tenint com a centre el territori i el marc sociocultural.

Jornada  Nens Robats: a la Recerca Documental dels Orígens, Limitacions i Possibilitats. Centre 

d'Estudis Històrics de Terrassa i Arxiu Històric de Terrassa.

Aquestes jornades, realitzades durant l'abril a Terrassa (el Vallès Occidental), van  abordar els límits i les 

possibilitats existents en la recerca dels orígens per part dels possibles afectats pel robatori de nadons dels anys 

quaranta als noranta del segle XX. 

II Jornada d'Estudis Històrics i Patrimonials de la Vall d'Àger i l'Alta Noguera. Fundació Arnau Mir 

de Tost i Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, poder i cultura”. 

La jornada, realitzada el 26 de juny a Àger (la Noguera), va estar dedicada a un tema històric concret: 

l'antiguitat tardana i l'època altmedieval a la Noguera. S'hi va realitzar un estat de la qüestió en relació a aquesta 

temàtica poc coneguda, sobre la qual s'està treballant intensament en moltes zones.

III Curs. Introducció pràctica al patrimoni marítim: la restauració de la Felicitat. Fundació 

Promediterrània per a la Conservació, l'Estudi i la difusió del Patrimoni Marítim i Museu de la Pesca.

El curs, d'una durada de cinc dissabtes entre els mesos de març i abril, va fonamentar-se en una 

aproximació als coneixements i habilitats dels mestres d'aixa, el patrimoni marítim i la cultura marinera.

Mostra taller de cançó improvisada dels Països Catalans. Centre de Documentació del Patrimoni i la 

Memòria, SOLC i Tramús

Amb la mostra-taller de cançó improvisada, realitzada el 18 de gener a Reus (el Baix Camp), es va realitzar 

un apropament a la diversitat de gèneres que existeixen en els diferents territoris de parla catalan per difondre la 

seua existència i iniciar-se en la pràctica d'algun d'aquests gèneres d'improvisació.

Curs. La gestió del patrimoni local. Saber-ne per a l'acció política. Centre d'Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat i Centre d'Estudis de Gavà.  

El curs es va idear per tal de difondre qüestions bàsiques referents a la gestió del patrimoni local a partir de les 

necessitats dels ens locals i de particulars interessats en millorar els seus coneixements sobre la gestió del 

patrimoni local.
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III Jornades sobre la Catalunya Medieval. Associació Cultural Festa Medieval Sant Jordi de Badalona. 

Les Jornades, realitzades el 17 de març al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona (el Barcelonès),  

van tractar diferents qüestions relacionades amb la temàtica de la Catalunya medieval, generant un espai de 

reflexió i d'intercanvi d'experiències.

Jornades. El Patrimoni de la Memòria Històrica. Centre d'Estudis de les Garrigues i Centre de 

Recerques del Pla d'Urgell “Mascançà”.

Les Jornades van tenir lloc el dia 28 de gener al Palau d'Anglesola (el Pla d'Urgell) i el 4 de febrer a la 

Granadella (les Garrigues) i van girar al voltant  de diversos eixos: la recuperació de la memòria històrica, el 

projecte El cost humà de la Guerra Civil, les fosses comunes i les actuacions per la recuperació de la memòria 

històrica. 

V Trobada d'Entitats Locals de Cultura i Patrimoni de la Selva. Centre d'Estudis Selvatans i Associació 

d'Amics del Castell de Montsoriu.

La trobada va celebrar-se el 12 de maig al Castell de Montsoriu (la Selva) i comptà amb la participació 

d'entitats locals i culturals, a més d'experts del comtat de Cabrera. Es van tractar qüestions de cultura i patrimoni 

de la Selva. 

Curs. El metge Anton Bosch i Cardellach. Un protagonista de la Il·lustració i un memorialista 

excepcional. Fundació Bosch i Cardellach i Centre d'Estudis del Gaià.

El curs, realitzat durant els mesos de febrer i març a Sabadell (el Vallès Occidental), va donar a conèixer una 

de les figures més importants de la il·lustració a Sabadell, Anton Bosch i Cardellach, a través de diverses facetes 

personals: com a arxiver, historiador, pedagog i, especialment, com a metge, tant a Sabadell com a Bràfim. 

Actes a Valls de la II Conferència Internacional Robert Gerhard. Institut d'Estudis Vallencs i Associació 

d'Amics de la Música de Valls.  

L'activitat es va incloure dins del congrés II Conferència Internacional Robert Gerhard, desenvolupat els 

dies 24, 25 i 26 d'abril a Reus, i que va comptar amb la realització d'una exposició de documents que el músic va 

deixar a Valls abans de marxar cap a l'exili.

VIII Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a Menorca. Fòrum Cívic Alaior i Institut d'Estudis 

Menorquins. 

Les jornades se van celebrar els dies 17, 18 i 19 de febrer a Alaior (Menorca), i hi van tenir lloc presentacions 

de diverses comunicacions, actes culturals (glosat, música i presentació de llibres) i visites guiades, així com un 

mercadet amb material d'entitats culturals i de les administracions públiques.
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A continuació, passem a descriure de manera succinta els projectes que han rebut ajuts, destacant aquells de 

convocatòries passades que han finalitzat entre el juliol de 2011 i el juny de 2012.

Cal destacar que, per motius econòmics, ha estat totalment impossible obrir la convocatòria d'ajuts a projectes 

l'any 2012.

6.2. Balanç d'ajuts a projectes d'investigació
       o de difusió cultural

Curs. Premsa i societat. Aspectes polítics, econòmics i socials. Centre de Lectura de Reus i Universitat 

Rovira i Virgili. 

El curs, realitzat del 26 d'abril al 4 de maig a Reus (el Baix Camp), va tractar la història de la premsa per donar 

a conèixer a estudiants i interessats una font documental que va més enllà de ser una simple font d'informació.

Jornada. Vida i Costums als Masos dels Guiamets i el Lloar del Priorat. Guiametans per l'Ateneu i 

Centre d'Estudis del Priorat 

La Jornada, que va tenir lloc als Guiamets (el Priorat) del 15 al 22 de gener, va consistir en la recuperació de 

dades orals i arxivades dels últims masos habitats al terme dels Guiamets i el Lloar i d'altres poblacions del 

Priorat.

Jornada Artur Bladé i Desumvila 2012. Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila i Centre d'Estudis 

de la Ribera d'Ebre.

Com cada any, durant el mes de març se celebra a Benissanet (la Ribera d'Ebre) una jornada en homenatge a 

l'escriptor Artur Bladé. L'acte va incloure diferents activitats commemoratives 

VI Fira Literària Joan Cid i Mulet. Centre d'Estudis de la Indumentària Tradicional de les Terres de 

l'Ebre i Òmnium Cultural Terres de l'Ebre.

La fira, realitzada entre el 18 i el 21 d'abril a Jesús (el Baix Ebre), va incloure activitats de literatura infantil i 

juvenil, una convocatòria per al concurs de narracions per a instituts i taules rodones d'escriptors, còmic i 

il·lustració. 
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Projectes de les convocatòries anteriors finalitzats entre el juliol de 2011 i 
el juny de 2012

Projectes pertanyents a la VII Convocatòria (2009)

Projectes pertanyents a la VII Convocatòria (2010)

Inventari dels campanars i de les campanes dels municipis de la comarca de les Garrigues, a càrrec del 

Centre d'Estudis de les Garrigues i del Centre d'Estudis Locals del Vilosell.

Amb aquest projecte, realitzat pel Centre d'Estudis de les Garrigues, s'ha realitzat un inventari dels 

campanars i de les campanes de la comarca de les Garrigues i s'ha procedit a valorar en quin estat es troben uns i 

altres, proposant possibles actuacions.

Cinc escriptors-periodistes gironins de la República: memòria i presència  a càrrec de l'Institut de 
Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona.

Aquest projecte ha consistit en la recuperació biogràfica i històrica de cinc figures del periodisme literari 

gironí dels anys de la República, com foren: Claudi Ametlla, Manuel Brunet, Agustí Cabruja, Joan de Garganta 

i Jaume Gascon.

ó: http://www.udg.edu/ilcc/fe.htm 

Experiències cooperatives d'autoorganització obrera a Sant Martí (1870-1939), a càrrec de l'Institut Català 

d'Antropologia. 

Aquest estudi ha partit de l'objectiu de realitzar una aproximació històrica al fenomen del cooperativisme als 

barris de Sant Martí de Barcelona des de finals del segle XIX fins al 1939, a partir de la recerca arxivística i 

bibliogràfica.  

Catalogació del fons bibliogràfic i documental del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs dins de la Xarxa de 

Biblioteques Socials, a càrrec del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs.

Aquest projecte ha consistit en la catalogació dels fons bibliogràfics i documentals rebuts pel Centre 

d'Estudis Josep Ester Borràs en els darrers anys. S'ha dut a terme la creació i gestió d'una biblioteca 

especialitzada en temàtica social que és consultable com a base de dades a través de la xarxa i a la seu social del 

centre.

http://www.cejeb.org/ 

http://cataleg.xarxabibliosocials.org/ 

,

Més informaci

Projectes de les convocatòries anteriors finalitzats entre el juliol de 2011 i el
juny de 2012

Projectes pertanyents a la VII Convocatòria (2009)

Projectes pertanyents a la VII Convocatòria (2010)
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Paisatge latent: terres, closes, cortals i cortaleres, a càrrec de l'Associació d'Història Rural de les Comarques 

Gironines.

Aquest projecte s'ha fonamentat en fer un estudi interdisciplinari sobre unes unitats paisatgístiques 

antropitzades molt característiques del patrimoni arquitectònic i paisatge altempordanesos.

La vida al camp durant el tardofranquisme (1960-1980). El cas d'Aiguaviva (Fase I), a càrrec de 

l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.  

Estudi d'antropologia històrica sobre els canvis i transformacions socials i culturals que van tenir lloc durant 

el tardofranquisme (1960-1980) al món rural de Girona, a través del cas del municipi d'Aiguaviva.

Resistència i contestació durant el franquisme a l'Hospitalet de Llobregat, a càrrec del Centre d'Estudis de 

l'Hospitalet.

Aquest projecte ha aprofundit en el coneixement per tal de difondre el que han estat els moviment socials que 

en el seu moment van ser una forma d'oposició al règim franquista. És per això que s'ha realitzat una exposició 

que mostra la resistència d'aquells anys a Hospitalet.

Per a més informació sobre l'exposició: http://www.celh.org/ 

El Memorial Democràtic del Baix Llobregat: de les experiències personals a l'èxit col·lectiu, a càrrec del  

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.   

El projecte ha consistit en la realització d'una exposició itinerant sobre la lluita antifranquista que es va dur a 

terme a la comarca del Baix Llobregat durant els anys seixanta i setanta.

Planimetria de les esglésies romàniques a les Valls d'Àneu, a càrrec del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.

Aquest projecte ha consistit en establir criteris globals d'actuació en relació als diferents monuments o 

elements arquitectònics que han estudiat per tal de poder-se plantejar programes d'intervenció o restauració.
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6.3. Balanç d'ajuts a publicacions

Anàlisi derivat de les dades recollides de les publicacions  subvencionades per 
 1l'IRMU l'any 2011

-L'import total de l'ajut atorgat al conjunt de les publicacions és de  34.350  €

-Les despeses totals d'edició (maquetació, disseny, enquadernació, impressió i correcció) generades per 

les diferents publicacions s'eleva a 190.694, 89 €.

-Els ajuts han estat distribuïts en publicacions periòdiques de caire científic (71,4%), divulgatiu (6,1%) i 

monografies (22,5%). 

-Més del 85% dels ajuts donen treball a impremtes, gràfiques, correctors de la mateixa localitat i/o de la 

mateixa comarca que els centres d'estudis que els sol·liciten. La resta treballen amb empreses d'un radi 

d'acció preferentment d'abast provincial (veure llistat de les empreses). 

-Respecte a l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria, un 91,8 %, són de Catalunya i el 

ventall comarcal d'aquests abasta pràcticament tot el territori del Principat. A força distància trobem que, 

de la resta de receptors del 2011, els centres d'estudis del País Valencià són receptors en un 6,2%, i la 

Catalunya Nord en un 2 % .

 1

Anàlisi realitzada sobre cinquanta publicacions d'aquesta convocatòria.

Gràfiques i impremtes
- Indústries Gràfiques Gabriel Gisbert ( Tarragona)
- Copisteria Castellà (Mataró)
- Cossetània (Valls) 
- Farell edicions (Sant Vicent de Castellet)
- Querol Edicions (Campredó-Tortosa)
- Imatge i Serveis Ed. Ajuntament de Barcelona
- Taikyware (Vilassar de Mar)
- Arts Gràfiques Requesens (Montblanc).
- Ambar Comunicació (Sant Feliu de Llobregat)
- Masanas Gràfiques (Barcelona)
- Impressus, gestió integral (Artesa de Lleida)
- Quim Moreno (Olesa)
- Arts Gràfiques Bobalà (Lleida)
- Eix Serveis gràfics. (l'Hospitalet de Llobregat)
- Serra, Indústria Gráfica, s.l. (Ulldecona)
- Primera Impressió (Sabadell)
- Gràfiques Ister (Moià)
- Queridamilagros (Petrer)
- Formes grafiques Valls, SA (Valls)
- Editorial Fonoll, S.L. (Juneda)
- Editorial UOC, S.L (Barcelona)

- Impremta Aubert (St. Joan les Fonts).
- Publicitat Tafaner, S.L (Santa Coloma de Queralt)
- M Quatre Arts Gràfiques (Santa Perpètua de Mogoda)
- Gràfiques Colomar (Oliva)
- Maria Isabel Ribera Roca ( Barcelona)
- EAP, Edicións a Petició S,L. (Girona)
- Cevagraf, S.C.C.L (Rubí)
- Gràfiques Ferpal, S.L (Vilanova i la Geltrú)
- Gràfiques Matarranya (Calaceit)
- Arts Gràfiques Requesens (Montblanc)
- -Cantalozella (Santa Coloma de Farners)
- Gràfiques Montsià (Ulldecona)
- Sichet imprenta (Borriana)
- Canigó (Figueres)
- TSH comunicació (Tarragona)
- Arts Gràfiques Octavi, SA (Falset)
- Ambar comunicació (Torrelles de Llobregat)
- Graficolor banyoles (Banyoles)
- Curbet Edicions (Girona)
La Impremta d'Argentona (Argentona)

2011  2012



VIII Convocatòria d'ajuts a publicacions

La VIII convocatoria 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 seixanta-quatre 
sol·licituds, de les quals seixanta una va ser susceptibles de subvenció dins de les tres línies de 
publicacions que poden optar a ajut: monografies, revistes de recerca científica i revistes de 
divulgació cultural. 

En aquesta convocatòria, l'Institut ha comptat de nou amb el suport econòmic de la Fundació 

Privada Mútua Catalana. Els recursos que hi ha destinat han servit per finançar les sol·licituds de 

publicacions periòdiques de recerca científica. També hi ha hagut una línia especial per a les 

publicacions de temàtica etnològica gràcies a la col·laboració entre l'IRMU i el Centre de Promoció 

de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Revistes de recerca científica

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura 2012, publicació editada per l'Agrupació 

Borrianenca de Cultura.

Aplec de Treballs, 30 , publicació editada pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà.

Dovella 109,  publicació editada pel Centre d'Estudis del Bages. 

L'aiguadolç 39, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. 

Terme 27,  publicació editada pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. 

Raïls 28, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Ulldecona. 

Modilianum 46, publicació editada per l'Associació Cutural Modilianum

Sarrià 8,  publicació editada per l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa. 

Quaderns d'estudi 26, publicació editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet.

Anuari del Grup d'Estudis Cubellencs 2011, publicació editada pel Grup d'Estudis Cubellencs. 

Mascançà. Revista d'estudis del Pla d'Urgell 2, publicació editada pel Centre de Recerques del Pla 

d'Urgell. Mascançà. 

Annals/ Íbix del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Íbix 7, publicació editada pel Centre 

d'Estudis Comarcals del Ripollès.   

Actes de la VII Trobada d'Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, publicació editada pel 

Centre d'Estudis de les Garrigues.

XXVII Monografia del Montseny, publicació editada per l'Associació d'Amics del Montseny. 

Campsentelles 12, publicació editada pel Centre d'Estudis Santfostencs.

Miscel·lània del CERE 22, publicació editada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. 

Annals 2012 , publicació editada per l'Institut d'Estudis Empordanesos.  

Interpontes 2, publicació editada per l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell.  

Actes de VI Trobada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra en Sec als Països 

Catalans, publicació editada per l'Associació Cultural “Tota pedra fa paret”. 
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Recull 13, publicació editada per l'Associació Cultural Baixa Segarra. 

Materials del Baix Llobregat 18, publicació editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat. 

XXVIII Sessió d'Estudis Mataronins, publicació editada pel Museu Arxiu de Santa Maria de 

Mataró. 

Ordit 4, publicació editada pel Centre de Recerques i Estudis Mogoda - Santa Perpètua de Mogoda.

Seu Vella: Anuari d'Història i Cultura 6,  publicació editada per l'Associació Amics de la Seu Vella 

de Lleida    

Caramella 26, publicació editada per Solc, Música i Tradició al Lluçanès.

Cabdells 10, publicació editada per l'Associació Cultural Centelles i Riusec.

Paratge 25, publicació editada per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 

Vexil·lologia i Nobiliària.

Revista del Vinalopó 15,  publicació editada pel Centre d'Estudis Locals del Vinalopó. 

Recull de Treballs 13,  publicació editada per Centre d'Estudis Sinibald de Mas. 

La Rella 24, publicació editada per Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.      

Finestrelles 16,  publicació editada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Dossiers d'Història Terraltenca,  publicació editada pel Patronat Pro-Batea.    

Estudis Altafullencs 36, publicació editada pel Centre d'Estudis d'Altafulla      

La Resclosa 16, publicació editada per  Centre d'Estudis del Gaià.

Annals del Pehoc 23, publicació editada pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i comarca.

Quaderns de Vilaniu 61, publicació editada per l' Institut d'Estudis Vallencs. 

La Marca Pirineus. 8s Trobades Culturals Pirinenques, publicació editada per la Societat 

Andorrana de Ciències. 

Revistes de divulgació

Lo ViOlí 13,  publicació editada pel Centre d'Estudis del Priorat. 

Fonts 49,  publicació editada pel Centre d'Estudis Argentonins. 

Lo Rafal 114, publicació editada per l'Associació Cultural Lo Rafal. 

Monografies 

El meu riu, l'Ebre,  publicació editada per l'Associació Cultural Lo Llaüt.

Queretes: La col·lectivització d'una vila durant la Guerra Civil espanyola, 1936-1937, publicació 

editada per l'Associació Cultural del Matarranya.

Joan Guinjoan, íntim: Les arrels del compositor riudomenc, publicació editada pel Centre 

d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar.
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Possessions, especialització olivarera i treball assalariat: La hisenda Gual de Torrella, 1699-1822, 

publicació editada per l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.

La Catalunya medieval i el sentit de les festes, publicació editada per l'Associació Festa Medieval Sant 

Jordi de Badalona. 

De la Guerra de Cuba a la Guerra Civil: Crònica dels moviments polítics, econòmics i socials a Canet 

de  Mar (1898-1936), publicació editada pel Centre d'Estudis Canetencs. 

Carles Salvador, una vida en imatges, publicació editada per la Fundació Carles Salvador.

Campeny: La mitologia clàssica en les escultures públiques d'Igualada, publicació editada pel Centre 

d'Estudis Comarcals d'Igualada. 

La guerra del Francès al Pla de l'Estany (1808-1814), publicació editada pel Centre d'Estudis 

Comarcals de Banyoles.

El poder i els seus agents a terres del vescomte de Cabrera (1199-1423), publicació editada pel  Centre 

d'Estudis Selvatans.

El Carlisme a les Valls d'Àneu, publicació editada pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu.

Els mol·luscs marins al Maresme, publicació editada per Gavot, Associació per l'Estudi i la Divulgació 

de Temes Culturals i de Medi Ambient. 

Diccionari de tècniques tradicionals de pesca, publicació editada per la Fundació Promediterrània. 

La farga catalana al Vallespir, publicació editada pel Centre Cultural Català del Vallespir.

Els esports tradicionals a la Vall d'Albaida, publicació editada per l'Institut d'Estudis de la Vall 

d'Albaida.

Escultures i elements d'interès a la via pública de Tossa, publicació editada pel Centre d'Estudis 

Tossencs. 

Rituals i simbolismes: De la prehistòria a l'actualitat, publicació editada pel Grup de Recerques de les 

Terres de Ponent      

El Maresme i la conflictivitat bèl·lica: La Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del 

Maresme, publicació editada pel Grup de Recerca La Filferrada.

Les exposicions d'art del Penedès (1926-1929):Un impuls definitiu per la cultura al Penedès, 

publicació editada per  l'Institut d'Estudis Penedesencs.   

Gavà i Eramprunyà: De la Guerra dels Segadors a l'Onze de setembre de 1714, publicació editada 

pel Centre d'Estudis de Gavà. 
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final del treball Usos i models de l'estàndard oral en pallarès.

La beca és convocada per l'Institut Ramon Muntaner amb la col·laboració de la Direcció General de 

Política Lingüística. 

A petició dels membres del jurat de la darrera edició, s'han revisat les bases per a la IV convocatòria, que 

s'obrirà properament.

El setembre de 2012 la persona guardonada amb la III Beca Joan Veny, Noëlia Motlló, lliurarà la memòria 

6.4. Beca Joan Veny

6.5. I Premi de recerca Josep M. Domènech

dut a terme una primera part, que és una interessant base de dades que servirà d'eina de consulta i que situa totes 
les persones i aportacions que van realitzar a les Assemblees. 

El treball sobre les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos es troba encara en fase de realització. Ja s'ha 

6.6. Premi Josep Ricart i Giralt

Es convoca anualment conjuntament amb el Museu Marítim de Barcelona. En aquesta edició s'hi han 

presentat setze treballs. El jurat es reunirà el mes de setembre de 2012 per seleccionar-ne el guanyador.
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7. .Convenis i col laboracions

7.1. Activitats vinculades al patrimoni etnològic

En el marc d'aquest acord, l'Institut segueix treballant conjuntament amb la resta de membres de l'Observatori 

per a la Receca Etnològica de Catalunya i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, 

actualment Direcció General de Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. En aquest període, les reunions de treball han tingut lloc al Museu de la Pesca (Palamós 28 de 

setembre de 2011), a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 19 de gener de 2012) i al Museu de les 

Terres de l'Ebre (Amposta, 25 de maig de 2012).

Des de l'IRMU es continua amb la tasca d'enviar a la redacció de la Revista d'Etnologia de Catalunya notícies, 

activitats i publicacions d'etnologia dels centres d'estudis, ampliant aquesta informació al bloc de l'Observatori 

per a la Recerca Etnològica de Catalunya etnologia.cat (  ) 

Els quarts tallers i jornades i tallers de memòria oral “Fem memòria de... Tallers i jornades de memòria oral” 

es van presentar al Museu Comarcal de Cervera al setembre del 2011. Es va editar un programa genèric on els 

membres de la xarxa de l'Observatori van aportar activitats de memòria oral. L'IRMU hi va contribuir amb el 

programa amb tres taules rodones: 

La vida al barri: Comerç al Barri Antic de Valls

Dues sessions de conversa sobre botigues i botiguers del Barri Antic de Valls que es realitzaren els dies 26 i 

27 d'octubre de 2011 per a realitzar un documental dirigit per Anna Estallo i Xavi Pete i produït per l'Institut 

d'Estudis Vallencs. La presentació del documental es va realitzar el 17 de febrer i es van dur a terme vàries 

projeccions durant els dies 20, 21 i 22 de febrer. Actualment, aquest documental encara es pot visualitzar a 

Youtube. 

La vida quotidiana al Prepirineu a la segona meitat del segle XX

Taller realitzat el 31 d'octubre a la sala d'actes de Casa Sullà de Sapeira (el Pallars Jussà), on diferents 

entrevistats explicaren el treball i la vida quotidiana abans de la despoblació i l'arribada posterior de nous 

pobladors al Prepirineu. Taller coorganitzat amb l'Associació Cultural de la Terreta i l'Associació de Veïns de 

Sapeira

Món propi, musica tradicional i popular de la Ribera d'Ebre

Conversa realitzada el 5 de novembre  a l'Escola de Música La Llanterna de 

Móra d'Ebre entorn de la recerca de la música de tradició oral. Cooorganitzada 

conjuntament amb l'Escola de Música La Llanterna de Móra d'Ebre, el Centre 

d'Estudis de la Ribera d'Ebre i el Museu de les Terres de l'Ebre. 

Conjuntament amb les jornades de memòria oral es va presentar a Cervera el 

programa general de la Xarxa per a la Recerca Etnològica de Catalunya Cultura 

Viva 2011. La Recerca Etnològica a Catalunya i  Cultura Viva 2012. La Recerca 

Etnològica a Catalunya, on es presenten públicament els diferents resultats de les 

recerques de l'IPEC.  En aquestes edicions, de juliol 2011 fins a juny de 2012 

l'Institut Ramon Muntaner ha realitzat diferents presentacions: 

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/

Presentació realitzada a
Móra d'Ebre. Fons IRMU.
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“Fronteres de la comunitat, comunitat de frontera. El cas del Sénia”, a càrrec de Raimon Collet. 

Presentació realitzada el 16 de setembre de 2011 a  la Casa O'Connor d'Alcanar (el Montsià) i organitzada 

conjuntament amb l'Associació Cultural Lo Rafal i el Museu Comarcal del Montsià (actualment Museu de les 

Terres de l'Ebre). 

“ Construccions menors de pedra al Parc Natural dels Ports”, a càrrec de  Rosa Maria Canela i Gemma 

Aldea. Presentació realitzada el 30 de setembre de 2011a l 'Ecomuseu dels Ports, a Horta de Sant Joan (la Terra 

Alta) i organitzada conjuntament amb l' Ecomuseu dels Ports i el Museu Comarcal del Montsià (actualment 

Museu de les Terres de l'Ebre). 

“Pescadors i mariners als Alfacs”,  càrrec d'Elena Juncosa. Presentació realitzada l'11 de novembre de 2011 

a Sant Carles de la Ràpita (el Montsià) i organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Carles de la 

Ràpita i el Museu Comarcal del Montsià (actualment Museu de les Terres de l'Ebre). 

VII Jornada de Recerca Etnològica i Centres d'Estudis. Presentació de l'Inventari del Patrimoni 

Etnològic de Catalunya, organitzada el 3 de març de 2012 a Argentona (el Maresme), en què es van presentar 

les recerques: 

“La festa de les enramades de Vilassar de Mar, patrimoni etnològic en el record”, projecte del Centre 

d'Estudis Vilassarencs i del Museu Municipal de Vilassar de Mar, a càrrec d'Alexis Serrano (Centre 

d'Estudis Vilassarencs).

“Les festes a Argentona des dels anys cinquanta fins a l'actualitat. Recull documental i testimonial des 

d'una perspectiva històrica i etnològica”, projecte del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell, 

l'Institut Català d'Antropologia i el Departament d'Antropologia Cultural i Història de la UB, a càrrec de 

Jordi Alsina i Martí Marfà. Aquesta presentació fou organitzada conjuntament amb el Centre d'Estudis 

Argentonins  Jaume Clavell, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Vilassarencs. 

“Inventari dels campanars i de les campanes dels municipis de la comarca de les Garrigues”, a càrrec de 

Pere Giner i Isidre Pinyol. Presentació realitzada el 28 d'abril de 2012 dins dels actes de la XXV Trobada de 

Campaners d'Os de Balaguer (la Noguera). Aquesta activitat fou organitzada conjuntament amb l' Ajuntament 

d'Os de Balaguer, la Confraria de Campaners de Catalunya i el Centre d'Estudis de les Garrigues. 

“La joieria en la indumentària tradicional a Tortosa i la seva rodalia”, a càrrec de  Pepa Nogués. 

Presentació realitzada el 2 de març de 2012 a Jesús (El Baix Ebre),  i organitzada conjuntament amb el  Museu 

de les Terres de l'Ebre i el Centre d'Estudis de la Indumentària Tradicional de les Terres de l'Ebre. 

“Camí de sirga”, a càrrec d'Eva Castellanos i Josep Antoni Collazos. Presentació realitzada el 17 de maig de 

2012  a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa (el Baix Ebre) i organitzada conjuntament amb el Museu 

de les Terres de l'ebre, l'Ajuntament de Tortosa i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. 

“L'obra musical folklòrica i literària de Joan Moreira”, a càrrec d'Albert Aragonès i Joan Vidal. 

Presentació realitzada el 12 de juny de 2012  a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa (el Baix Ebre) i 

organitzada conjuntament amb el Museu de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Tortosa i Amics i Amigues de 

l'Ebre.

 Itinerari i presentació del llibre Licors tradicionals, aiguardents i vins generosos: Priorat-Terra Alta-

Ribera d'Ebre, a càrrec d'Anna Figueras Torruella i M.Teresa Castelló Bou. L' acte fou presentat per Josep 

Moragrega Font i la visita a l'antiga fàbrica d'anís Piñol Aulari i  Perpinyà i Ribes, SL la realitzà. Jaume Solé. 

Activitat realitzada el 10 de juny de 2012 dins de les Jornades Culturals de Móra la Nova 2012 a Móra la Nova 
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(la Ribera d'Ebre) i organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Móra la Nova, Farell Editors, Museu de 

les Terres de l'Ebre i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

L'Institut Ramon Muntaner també va col·laborar amb les altres entitats de l'Observatori en l'organització de les 

II Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic. La Protecció i Conservació del Patrimoni Etnològic 

Immoble, que es van realitzar al CaixaFòrum de Barcelona els dies 22 i 23 de novembre de 2011. 

Entre les diferents activitats de la jornada va haver-hi la taula rodona “Exemples pràctics de conservació i 

protecció del patrimoni immoble”, amb  diferents experiències de centres d'estudis locals presentades per 

Josep Mora Castellà (Amics de l'Arquitectura Popular), Antoni Vilanova (AADIPA - Agrupació d'Arquitectes 

per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic), Víctor Mata Ventura (Centre d'Estudis 

Beguetans) i Esther Hachuel (Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat). Aquesta darrera intervenció va 

servir per analitzar el funcionament de la Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat, de la qual l'IRMU hi 

forma part, i per explicar que altres territoris com les Terres de l'Ebre n'han endegat una d'igual i que és un model 

que es pot exportar a altres territoris catalans. 

L'IRMU treballa per donar a conèixer l'IPEC als centres d'estudis i les presentacions anuals als diferents 

territoris s'han desvetllat com una bona eina per a aquest objectiu. La presentació del 2011 es va fer a  Gràcia 

(Barcelona) el 26 de novembre de 2010, acollida pel Taller d'Història de Gràcia, amb la col·laboració dels Grups 

de Recerca Local de Barcelona. La jornada dugué per títol Recerca Etnològica i Centres d'Estudis. 

Presentació de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya i va explicar les diferents projectes, serveis, 

actes i eines de difusió de l'IPEC i del Servei de Patrimoni Etnològic del Centre de Promoció de la Cultura Popular 

i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (actualment la direcció General 

de Cultura Popular i Tradicional dle Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya). L'acte serví també 

per a donar a conèixer diferents recerques: 

“Les festes medievals i la seva influència en el territori”. Projecte de l'Associació Festa Medieval Sant Jordi de 

Barcelona, a càrrec de Núria Fernández (presidenta de l'associació Festa Medieval de Sant jordi de Badalona)

“Esbart Català de Dansaires. Cent anys d'història (1908-2008)”, projecte de l'Esbart Català de Dansaires i del  

Centre d'Estudis Vilassarencs, a càrrec de Montserrat Garrich (presidenta del'Esbart Català de Dansaires). 

L'edició de 2012 es va organitzar el 3 de març a Argentona (el Maresme) amb el títol VII Jornada de Recerca 

Etnològica i Centres d'Estudis. Presentació de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya i està dins 

del programa conjunt de Cultura Viva 2012. La Recerca Etnològica a Catalunya que hem comentat 

anteriorment. 

X Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre. Fons IRMU
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El 31 de març de 2011 va tenir lloc al recentment obert Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana de Santa 

Bàrbara (el Montsià) la X Jornada d'Etnologia a les Terres de l'Ebre, sota el títol La música popular, del 

folklore a la construcció de la identitat. L'IRMU va formar part de l'organització de la jornada, juntament amb 

el Departament de Cultura, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Centre d'Estudis Planers, amb la col·laboració de 

l'Ajuntament de Santa Bàrbara.

Un centenar d'assistents van escoltar les intervencions dels ponents de la jornada, dedicades a mostrar les 

recerques més recents del folklore musical de les Terres de l'Ebre, amb especial atenció a la música de la jota 

–dolçainers i rondalles- i al cant improvisat de jota.

La jornada va incloure una mostra d'audiovisuals sobre el tema que incloïa el treball Lo teixidor: La veu de la 

jota de les Terres de l'Ebre, d'Ester Xargay, Adolf Alcañiz i Carles Hac Mor (produït per l'Ajuntament 

d'Amposta); Panderos i fabriols: Els pastorets de Joan Moreira, de Jaume Moya i Héctor Llorach (produït per 

Films Nòmades) i La música i la dansa tradicional de les Terres de l'Ebre, de Films Nòmades (produït pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya). 

Assessoraments a projectes d'equipaments patrimonials

A la primavera del 2011 es va obrir al públic el Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara –el Montsià-, un 

centre d'interpretació que explica la colonització de les planes ubicades entre els Ports i la serra del Montsià 

durant els segles XVIII i XIX. L'IRMU va donar suport al Centre d'Estudis Planers en la seva participació en la 

confecció del discurs museogràfic, coordinat a la seva vegada pel Museu de les Terres de l'Ebre.

Difusió dels resultats de recerques etnològiques a través dels mitjans televisius

Des del juliol del 2010, l'IRMU forma part del comitè assessor del programa de televisió Maiors, juntament 

amb membres de centres d'estudis de les Terres de l'Ebre –Centre d'Estudis Planers, Centre d'Estudis Seniencs, 

Institut d'Estudis Comarcals del Montsià i Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre-. En aquest programa, de caire 

quinzenal, produït i emès als platós del Canal Terres de l'Ebre-TV s'aborden temàtiques de cultura popular del 

territori. El format del programa és un col·loqui-debat coordinat per un membre d'un centre d'estudis en què es 

conviden a participar investigadors i informants, acompanyat d'audiovisuals fruit de les recerques. 

Durant la temporada 2011-2012, l'IRMU i els centres d'estudis esmentats han coordinat dotze programes 

vinculats a recerques d'etnologia o a la recuperació de memòria oral de temàtica popular. Els programes d'aquesta 

temporada s'han centrat en aspectes tan diversos com la visió femenina de la guerra civil del 1936-39, els sistemes 

tradicionals de l'herència familiar o les orquestres musicals desaparegudes, passant per l'aixovar domèstic o la 

construcció tradicional de mobles. En concret, l'IRMU ha coordinat un programa dedicat a la vida tradicional als 

masos (13 de gener del 2012) i un altre centrat en els jocs tradicionals a les Terres de l'Ebre (10 de febrer) En el 

primer hi van participar Joan Maria Cabré, de Guiametans per l'Ateneu; Màrius Pont, del Centre d'Estudis 

Planers; Pepa Nogués, de l'Aula d'Artesanies, Tradicions i Ecologia, i Vicent Ramon Caballé, del Grup de 

Recerca de Rossell. En el programa dedicat als jocs tradicionals, la taula rodona la van composar Biel Pubill, de 

l'Associació Cultural Lo Llaüt; Mar Panisello, regidora de l'Ajuntament d'Amposta, i Elena Espuny, de l'IRMU. 

www.vimeo.com/canalTE  

2011  2012
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7.2. Programa Tallers per a la Festa

del programa Tallers per a la Festa a les Terres de l'Ebre, en els tallers formatius vinculats a les festes d'arrel 

popular i tradicional que s'han acollit a la convocatòria del Departament de Cultura del 2011. En concret han estat 

el Ball de Mantons d'Ulldecona (agost de 2011); el 3er. Concurs de Sirgadors de Móra d'Ebre (agost de 2011), 

dins de la Festa del Riu; la 2a. Festa de la Jota de la Ribera d'Ebre (Flix, setembre de 2011); la recuperació de la 

Barraca de Sant Antoni a Roquetes amb una lectura teatralitzada (abril de 2012), dins dels actes del 5è. aniversari 

de la biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes i la Festa de Sant Gregori a Santa Bàrbara (maig de 2012).

Durant aquest temps hem continuat donant assessorament científic a la Ségola PD&M, empresa coordinadora 

7.3. Cessió del fons de l'IRMU a l'Arxiu Comarcal
de la Ribera d'Ebre

El passat 21 de setembre de 2011 el patronat de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) va acordar cedir el seu fons 

documental a la Generalitat de Catalunya en comodat perquè sigui custodiat a l'Arxiu Comarcal de la Ribera 

d'Ebre (ACRE). 

La signatura del conveni va tenir lloc el dia 14 de juny de 2012 al Mas de la Coixa de Móra la Nova i hi van 

participar els il·lustríssims alcaldes de Móra la Nova i Móra d'Ebre, Ferran Bladé i Joan Pinyol; l'Il·lustríssim Sr. 

Jordi Jardí, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i el Sr. Lluís Puig, president del patronat de 

l'Institut Ramon Muntaner.

Posteriorment, s'iniciarà la preparació de la documentació per a la seva transferència i per a la consulta per part 

dels usuaris de l'Arxiu.

Des de l'Institut seguim donant serveis poc visibles, que es duen a terme en el dia a dia, però que són clau en el 

nostre diàleg amb els centres d'estudis i entitats culturals i donen sentit a la tasca conjunta. Entre aquests serveis hi 

ha l'assessorament a projectes de recerca en l'àmbit etnològic; el suport al desenvolupament d'activitats de 

temàtica etnològica; la mediació entre entitats que treballen temes etnològics comuns: cerca d'investigadors per 

crear equips de treball, presentació de treballs en jornades i trobades d'entitats, creació d'itineraris, captació de 

públic, etc.; la difusió dels ajuts a la recerca etnològica publicats per la Generalitat de Catalunya i d'altres 

institucions, organismes i entitats; la gestió de la borsa d'exposicions etnològiques en oferta per part dels centres 

d'estudis, per tal d'activar les itineràncies; la difusió de les activitats d'etnologia organitzades pels centres d'estudi 

i de les entitats de l'Observatori de l'IPEC a través dels canals habituals, etc.
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Es manté el conveni de col·laboració amb El Punt Avui i Presència per a la promoció d'algunes de les activitats 

anuals més destacades de l'Institut Ramon Muntaner o dels centres d'estudis.

7.5. Mitjans de comunicació

En aquest període l'Institut Ramon Muntaner ha continuat gaudint dels acords econòmics amb la Fundació 

Josep Irla, la Fundació Nous Horitzons i la Fundació Privada Mútua Catalana, cosa que l'ha permès desenvolupar 

amb major solvència la seva activitat. Des d'aquí els agraïm el seu suport.

També hem mantingut la col·laboració amb Caixafòrum Barcelona, fet que ens ha permès programar una 

visita guiada gratuïta a l'exposició “Cellers” per als socis dels centres d'estudis el mes de setembre.

Per últim, gràcies a l'acord de col·laboració amb l'ICAC ( Institut Català d'Arqueologia Clàssica), s'ha pogut 

programar la taula rodona amb el títol “Els usos del passat” dins el Recercat 2012 a Tarragona.

7.7.

Convenis amb suport econòmic o logístic

L'Institut Ramon Muntaner col·labora amb el projecte Arxiu de la Memòria Personal.

L'Arxiu de la Memòria Personal és una base de dades sobre la documentació escrita que existeix arreu de 

Catalunya i dels territoris de parla catalana relativa a escrits personals (dietaris, autobiografies, narracions en 

primera persona, etc.). Després d'anys de coneixement i treball a partir de fonts diverses i en àmbits diferents com 

Projecte: Arxiu de la Memòria Personal

7.6.

7.4. Consorci Drassanes Museu Marítim

Aquest any, la col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona s'ha centrat especialment en la preparació de 

la III Jornada de Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima, programada per al 1 de desembre de 2012 a les 

instal·lacions del Museu Marítim. 

Des de les dues institucions s'han revisat quins projectes nous s'han realitzat en aquests dos darrers anys perquè 

puguin ser presentats i s'ha fet una crida a entitats i investigadors que se centren en aquest àmbit d'estudis per a la 

seva participació en les jornades.

2011  2012
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la història, la literatura, l'art o la ciència, els especialistes s'han adonat que Catalunya és una font molt important 

en aquest tipus de documentació. Segurament es tracta del territori més ric proporcionalment, després d'Itàlia. Es 

tracta de material primari que complementa de manera fonamental altres fonts més conegudes i pot alhora servir 

per a l'estudi de la llengua o fenòmens diversos tenint en compte l'observació directa de l'autor.

L'origen de la base de dades va ser un inventari que havia de posar-se en xarxa com a resultat d'un dels objectius 

principals de l'I+D del Ministeri atorgat al grup Manuscrits del Departament d'Història Moderna i 

Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tanmateix, en els darrers anys, i gràcies a un projecte 

CTP elaborat amb l'Aragó i la regió Midi-Pyrénées, s'ha pogut desenvolupar un treball en grup i comparatiu amb 

la idea de consensuar visions, comparar recerques i extreure'n resultats. Això ha donat lloc a un estret lligam amb 

la Universitat de Toulouse-Le Mirail, la Universitat de Girona o l'Instituto de Estudios Altoaragoneses (amb la 

col·laboració del Centre d'Estudis Ribagorçans) desenvolupant i agrupant aspectes històrics com també 

filològics o antropològics del contingut del material treballat. Tenint en compte que són molts els investigadors i 

grups que, per la seva banda, fa anys que treballen aquests fons, ja sigui per aspectes concrets com el món agrari, 

la llengua o la història local, la posada en marxa d'aquest projecte resultava essencial, perquè és un producte de 

tothom i per a tota la comunitat científica i per a tot tipus de públic.

La present base de dades preveu un buidatge progressiu de documents, escrits, llibres o altres formes de fonts a 

partir de fitxes documentals establertes a partir d'uns criteris concrets. Els llibres de memòria personals són 

conservats en arxius o biblioteques privades com públiques, en cases particulars i en fons públics, a vegades 

sense ni tenir-ne notícia. L'inventari que aquí es presenta en forma de base de dades serà sempre obert a noves 

aportacions. Fins ara ha comptat amb la participació de mig centenar d'investigadors a partir d'un model 

consensuat unificat entre diverses universitats, fent-lo pràctic i útil. Aquest model està a disposició 

d'investigadors individuals i/o de centres d'estudis locals que, en el cas de participar-hi, passarien a ser 

col·laboradors directes del projecte. Es pot descarregar el PDF en aquest mateix portal i enviar-se a: 

info.memoriapersonal@gmail.com 

Es tracta d'un projecte que creiem que pot ser de l'interès dels centres d'estudis tant per abocar-hi informació 

com, a posteriori, per a les vostres recerques. Es tracta d'un projecte de país a partir de l'escala local

Els centres que esteu interessats en participar en el projecte us podeu posar en contacte amb Oscar Jané 

(oscar.jane@uab.cat) o info.memoriapersonal@gmail.com .

També podeu contactar amb l'IRMU, que col·labora en el projecte.
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8. Publicacions 

Els jocs i la interculturalitat 
Aquesta publicació recull les ponències i comunicacions presentades en les jornades 

del mateix títol celebrades a Berga el 9 d'abril de 2011. L'obra ha esta editada per 

l'Institut Ramon Muntaner, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya

El llibre es va presentar el 18 de maig de 2012 a Ascó en el marc del Congrés 

Internacional Els Jocs en la Història. 

1960-1980 Transicions i canvis a les Terres de Parla Catalana
L'Institut Ramon Muntaner també ha estat responsable de la correcció de les Actes del VIII 

Congrés de la CCEPC 1960-1980 Transicions i canvis a les Terres de Parla Catalana, ha estat 

responsable de la recopilació de les intervencions en el darrer Col·loqui d'Estudis Transpirinencs per 

a la seva publicació en l'IBIX del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès i ha recollit i revisat els 

textos de la darrera edició d'Espai Despuig celebrat a Lloret de Mar.
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Resultat econòmic de l’any 20119.
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Quins elements inclouen els diferents conceptes presentats?

-  Consums d'explotació: 

a les activitats, etc.)

- Equipaments i locals: inclou el lloguer de l'espai, el manteniment, l'assegurança i les 

inversions.

- Ajuts directes: són els que estan subjectes a convocatòria o que es concedeixen 

directament a un grup de treball o entitat. El suport a la CCEPC s'ha traslladat dins d'aquest 

apartat.

- Ajuts indirectes: són els projectes i activitats que l'Institut ofereix a tots els centres i 

instituts d'estudis, i el material de promoció i difusió. Enguany en aquest apartat també 

s'han inclòs les despeses de serveis professionals i dels conceptes que hi ha dins d'altres 

despeses i que estan vinculats a projectes concrets.

-  Personal i seguretat social

- Amortització d'immobilitzat: està relacionat amb la compra de mobiliari, material 

informàtic, el portal a Internet i el fons bibliogràfic de l'Institut.

-  Serveis professionals: inclou les despeses de gestoria, notari, reparacions, etc.

- Altres despeses: transports, dietes, correu, serveis bancaris, entre d'altres. També inclou 

l'ajustament negatiu de la imposició directa, ja que estem obligats a suportar l'IVA perquè 

tots els diners que rebem són públics i, per tant, no podem demanar-ne la devolució.

inclou les compres i mercaderies (material d'oficina, material per 

Distribució del balanç



Algunes dades destacades 
entorn a l'activitat dels centres
i instituts d'estudis locals i comarcals

Recercat      

Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana

Se celebra anualment des del 2005 en la ciutat Capital de la Cultura Catalana; per tant, s'ha 

organitzat a:

 2005 Esparreguera

2006 Amposta

2007 Lleida

2008 Perpinyà

2009 Figueres

2010 Badalona

2011 Escaldes-Engordany

2012 Tarragona

Xifres del 2012

Nombre d'entitats participants: 

Nombre d'assistents vinculats a centres d'estudis: 

Total de títols exposats: 

Total de vendes realitzades: 

 120 entitats del conjunt dels territoris de parla catalana

 Entorn a les 300 persones

405 publicacions 

72 publicacions

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

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

juliol 2011-2012l' informaIRMU 

Capital
de la Cultura
Catalana



Eines de difusió

L'agenda setmanal d'activitats dels centres d'estudis és una de les eines 

més importants de difusió que duem a terme des de l'IRMU. Aquesta agenda es pot 

descarregar directament des del portal de l'IRMU. Tothom que hi estigui interessat pot 

subscriure's a aquesta llista clicant a l'apartat corresponent que apareix a la pàgina d'inici del 

portal de l'Institut (www.irmu.org).

Els centres d'estudis locals i comarcals de les terres de parla catalana formen una de les xarxes culturals i de recerca 

més importants del territori, en què destaca el seguit d'activitats que realitzen.

L'Institut Ramon Muntaner ha anat comptabilitzant totes les activitats dels centres d'estudis que han aparegut en les 

agendes setmanals de l'any 2011, amb un resultat total de 1.355 activitats, realitzades per 179 centres i instituts 

d'estudis diferents, 71 de les quals han comptat amb un ajut de l'Institut Ramon Muntaner.

Segons les dades recollides, 329 d'aquestes activitats, és a dir, un 24.2%, corresponen a presentacions de projectes i 

inauguracions d'exposicions; 302 (22.3%), a activitats vàries, com ara projeccions de pel·lícules i documentals, taules 

rodones o actuacions musicals, entre d'altres; 282 conferències (20.8%); 226 itineraris i visites guiades (16.7%); 103 

cursos i tallers (7.6%); 85 jornades i congressos (6.3%) i 28 trobades (2%).

A més d'aquestes activitats, a les agendes setmanals també hem recollit les publicacions de centres d'estudis que ens 

han arribat a la seu de l'IRMU. Durant l'any 2011, s'han recollit les referències d'un total de 208 publicacions, de les 

quals, tal i com es pot veure al gràfic 3, 118 són revistes (un 56.7%); 67, monografies (un 32.2%); 22, miscel·lànies (un 

10.5%) i 2, cd i dvd (un 9.6%).

Per últim, si passem a analitzar els centres d'estudis actius durant el 2011, veurem que durant aquest any s'han 

recollit activitats de 179 centres i entitats d'estudis, la qual cosa suposa una mitjana de més de 7 activitats realitzades 

pels centres d'estudis durant l'any 2011. Per demarcacions territorials, la tendència que apareix al gràfic 1, en què la 

majoria de les activitats es realitzen a les demarcacions catalanes, es repeteix en referència als centres d'estudis: del 

total de 179 centres actius, 159, és a dir, un 88.8%, es troben al Principat, i la resta, 20 centres (un 11.9%), estan situats 

al País Valencià, les Balears, la Franja, l'Alguer, la Catalunya del Nord i Andorra. D'aquesta manera, veiem que tots els 

territoris de parla catalana estan representats per algun centre d'estudis en l'agenda setmanal.

    A la pàgina de facebook podreu trobar tota la informació referent a les activitats de l'IRM i dels 

centres d'estudis. Actualment ja tenim més de 1.000 persones que segueixen el nostre perfil: 

adheriu-vos-hi!  http://www.facebook.com/institut.ramonmuntaner

l' informaIRMU 

L'activitat dels centres d'estudis l'any 2011 a través de la informació recollida en l'Agenda

Portal www.irmu.org
En l'actualitat hi ha comptabilitzats 281 centres d'estudis adherits al portal de l'IRM, un 40.5% més que 

l'any 2008. Aquesta progressió també es dóna en les monografies dels centres d'estudis referenciades al portal de 

l'IRM, que actualment són 1137, un 29.2% més que quatre anys abans; en les capçaleres de les revistes, que a dia 

d'avui arriben a 135, un 23.85% més que l'any 2008 (vegeu la gràfica 3); i, finalment, en les altres publicacions, 

que, amb 500 referències, són les que més han augmentat en els últims quatre anys, un 47%.



Algunes dades destacades 
entorn a l'activitat dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals

Assistents

L'assistència a les activitats organitzades pels centres i instituts d'estudis durant el 2011 va presentar uns 
índexs significatius:

Un 25% de les activitats registraren una quantitat d'assistents superior als 99 assistents.
Un 37% van presentar una participació que anava entre els 40 i els 99 assistents.
El 38% de les activitats van congregar a un públic de menys de 40 assistents.

Participació dels centres d'estudis

Un 64,3% de les activitats estaven organitzades per dos o més centres d'estudis en combinació amb d'altres 
organismes.
La resta, el 35,7 % de les activitats foren organitzades per un centre d'estudis conjuntament amb d'altres organismes .

Durant el 2011, la participació i el suport a activitats organitzades per centres d'estudis continua sent força 
significativa, sobretot en aquelles activitats que tenen un abast de caire comarcal. No obstant, els centres d'estudis 
busquen cada cop més que les activitats que realitzen tinguen una major difusió i compten amb el suport de diferents 
organismes que contribueixen econòmicament a fer front a les despeses d'allò que organitzen. Hi ha hagut casos en 
què la participació de diferents centres d'estudis de territoris veïns ha estat força significativa, com els itineraris per 
les Terres de Cruïlla, les Jornades del Penedès, les Trobades del Maresme, etc.

Abast territorial

Els beneficiaris dels ajuts han estat centres d'estudis d'arreu dels territoris de parla catalana (l'Alguer, Catalunya, la 
Franja, País Valencià, Andorra i Balears). Bona part de les activitats s'han dut a terme en el territori català, un 85%, 
mentre que la resta de les activitats van ser realitzades per centres d'estudis de les Balears (5%), del País Valencià (2,5 %), 
de l'Alguer (2,5 %), d'Andorra (2,5 %) i de la Franja (2,5 %).

Conferències 

Com en l'edició anterior són els  congressos i les jornades els que integren bàsicament les  activitats realitzades el 
2011, representant un 71,4 % del total. La resta s'ha distribuït entre cursos (17,8 %),  itineraris (7,15%) i trobades (3,6%).

L'import total de l'ajut atorgat al conjunt de les publicacions és de  34.350 .€

Les despeses totals d'edició (maquetació, disseny, enquadernació, impressió i correcció) generades per les 
diferents publicacions s'eleva a 190.694, 89 €.

Els ajuts han estat distribuïts en publicacions periòdiques de caire científic (71,4%), divulgatiu (6,1%) i 
monografies (22,5%). 

Més del 85% dels ajuts donen treball a impremtes, gràfiques, correctors de la mateixa localitat i/o de la mateixa 
comarca que els centres d'estudis que els sol·liciten. La resta treballen amb empreses d'un radi d'acció 
preferentment d'abast provincial. 

Respecte a l'origen geogràfic dels centres d'estudis, la gran majoria, un 91,8%, són de Catalunya i el ventall 
comarcal d'aquests abasta pràcticament tot el territori del Principat. A força distància trobem que, de la resta de 
receptors del 2011, els centres d'estudis del País Valencià són receptors en un 6,2%, i la Catalunya Nord en un 2 % .

Anàlisi derivada de les dades recollides de les
activitats subvencionades per l'IRMU l'any 2011:

Anàlisi derivada de les dades recollides de les
publicacions subvencionades per l'IRMU l'any 2011:
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L'Institut Ramon Muntaner des de juliol de 2011 fins a juliol de 2012 ha penjat a RACO 2 noves revistes, 

sumaris corresponents a diferents títols i 40 números a text complet, cosa que suposa un total de 4.354 articles. A 

hores d'ara tenim penjades 48 revistes de centres d'estudis i la previsió és augmentar el número de noves revistes 

en breu .

Una dada més: l'any 2011 les consultes a les revistes que pengen de l'Institut Ramon Muntaner van ser de 
777.766.

Hem volgut fer una comparativa del número de revistes i el número d'articles introduïts per cadascuna de les 
entitats col·laboradores de RACO i ens ha sorprès gratament  veure que l'Institut Ramon Muntaner ocupa un 
destacat lloc: portem penjats 1.058 números amb 16.305 articles (a final del 2011)

L'Institut Ramon Muntaner manté contacte i col·labora amb un gran nombre d'institucions i entitats, bé amb 
l'objectiu de generar eines que puguin ser d'interès per als centres i instituts d'estudis, bé perquè els centres 
disposen d'informació que poden aportar donant d'aquesta manera visibilitat a la seva tasca.

Números Articles

Universitat de Barcelona 1.392 21.026 

Universitat Autònoma de Barcelona 1.306 15.368          

Institut Ramon Muntaner 1.058 16.305     

En aquest període l'Institut ha realitzat o ha participat en activitats a: 

, Móra la Nova, , Cornellà de Llobregat, 

, , Elna, , 

Vilafranca del Penedès, ,  La Fatarella, Olot, 

, Igualada,  , , Benissanet, , 

, Sabadell, l'Escala, , la Pobla de Segur,

i Avià

Barcelon Móra d'Ebre

Salardú Torroella de Montgrí

Vilassar de Dalt

Lleida Sitges

Tossa de Mar  Falset

Ginestar

a, Tarragona , Lloret de Mar

, Prada de Comflent Vinaròs,

Espluga de Francolí, Amposta,

, Tortosa  Ulldecona

, Mollerussa , Santa Coloma de Queralt

, Sant Martí de Maldà 

 Aiguamúrcia  Jesús, 

Hospitalet de Llobregat, Sta. Bàrbara
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