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ACTA DE LA XXX ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

Dissabte, 12 de març de 2022, a les 10.30h 

Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada  

c/ Doctor Joan Mercader, 1. 08700 Igualada 

 

 

Assistents 

 

Assisteixen representants dels següents 35 centres d’estudis adherits: 

Àmbit de Recerques del Berguedà  Assoc. d’Amicsde St. Magí de la Brufaganya 

Assoc. Festes de la Plaça Nova  Associació Recerques  

Ateneu Popular de Calonge   Centre d’Estudis del Bages 

Centre d’Estudis Beguetans   Centres d’Estudis Cadaquesencs 

CE Comarcals del Baix Llobregat  CE Comarcals d’Igualada 

CE Comarcals del Ripollès   CE Comarcals del Segrià 

CE d’Isona i Conca Dellà   Centre d’Estudis de L’Hospitalet 

Centre d’Estudis del Gaià   Centre d’Estudis Molletans 

Centre d’Estudis Ribagorçans  Centre d’Estudis Santjustencs 

Centre d’Estudis Selvatans   CE Sinibald de Mas de Torredembarra 

Centre d’Estudis Tossencs   CMES 

Esbart Català de Dansaires   Fed. d’Instituts d’Estudis del País Valencià 

Fundació Bosch i Cardellach   Grup d’Estudis d’Esplugues 

Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat Grup de Recerca Folklòrica d’Osona   

Inst. d’Est. Com. de l’Alt Urgell  Institut d’Estudis Penedesencs 

Institut Menorquí d’Estudis   Patronat d’Est. Històrics d’Olot i Comarca 

Patronat d’Estudis Osonencs   Societat Andorrana de Ciències 

Taller d’Ha. de Gràcia Centre d’Estudis 

    

 

Ordre del dia  

1.- Aprovació, si s’escau de l’acta de  l’Assemblea anterior 

2.- Memòria d’activitats 2021 / programa d’activitats 2022 

3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner  

4.- Memòria econòmica 2021 / Pressupost 2022  

5.- Altes i baixes de centres d’estudis adherits 

6.- Torn obert de paraules 

 

Acords 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACTA DE  L’ASSEMBLEA ANTERIOR 

S’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària 2021 celebrada en format virtual el 20 de 

març de 2021. 
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Josep Santesmases, president de la CCEPC, Narcís Figueras, vicepresident segon, Ignasi 

Cuadros, tresorer i Francesc Viso, coordinador, expliquen els següents temes de la memòria: 

 

2.- MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 / PROGRAMA D’ACTIVITATS 2022 

 

2.1.- Reunions itinerants de la Junta de Govern 2021      

Es va celebrar una reunió presencial a Alaquàs (Horta Sud) el 4 de setembre i quatre reunions 

virtuals (11 de gener, 3 de març, 21 de juny i 20 de setembre) 

S’informa que del relleu a la secretaria: amb la baixa de Victòria Almuni (Centre d’Estudis 

Seniencs), substituïda per Lluís Miró però com a vocal, assumint el càrrec de secretària la 

vocal Gemma Estrada (Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada). 

2022  

Continuar les reunions virtuals i recuperar el format itinerant quan la situació sanitària ho 

permeti 

      

2.2.- Dedicació del president de la CCEPC 2021       

El president ha desenvolupat les seves tasques de representació, assistir a reunions, jornades i 

altres activitats, moltes d’elles de forma presencial. 

2022 

Es proposa continuar amb la dedicació del president., tant presencialment com virtualment. 

 

2.3.- Trobades de centres d’estudis 20201       

Les trobades territorials han recuperat el format presencial. 

XVI Trobada de centres d’estudis i recerca del Penedès. Virtual. 17 d’abril. 

XXVI Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. Quart, 20 de 

novembre. 

XIV Trobada de centres d’estudis de Lleida, la Franja, Aran i Andorra. Vielha, 13 de 

novembre. 

XII Jornada Cultural “Coneix la Terreta”. Tremp, 28 d’agost. 

X Trobada de centres d’estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat. 

Cambrils, 11 de novembre. 

XIV Trobada de Centres d’Estudis i Estudiosos d’Eramprunyà. Begues, 13 de novembre. 

18es Trobades Culturals Pirinenques. Montanui, 16 d’octubre. 

XVIII Trobada d’Entitats de la Diòcesi de Tortosa. Móra d’Ebre, 1 de desembre. 

XIII Trobada d’entitats locals de cultura i de patrimoni de la Selva. Arbúcies, 7 de novembre. 

XIV Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. Santa Susanna, 8 d’octubre. 
2022 
Continuar organitzant, donant suport o difonent  les trobades territorials. Programades: 

Trobada de centres d’estudis i recerca del Penedès. A determinar. 

Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. Olot, 8 d’octubre. 

Trobada de centres d’estudis de Lleida, la Franja, Aran i Andorra. Octubre - novembre. 

Jornada Cultural “Coneix la Terreta”. 27, 28 d’agost. 

Trobada de centres d’estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat. 

Riudoms, 8 d’octubre. 

Trobada de Centres d’Estudis i Estudiosos d’Eramprunyà. A determinar. 

Trobades Culturals Pirinenques. Formiguera (Capcir), octubre. 

Trobada d’Entitats de la Diòcesi de Tortosa. Novembre.  

Trobada d’entitats locals de cultura i de patrimoni de la Selva. 
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Trobada del Maresme: Cabrera de Mar, maig. 

Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat. El Prat de Llobregat, juny. 

 

2.4.- Assistència a actes dels centres 

Atenent les demandes dels centres, hem assistit a la celebració de diversos actes.  

 
2.5.- Cobrament de les quotes anuals 2021       

Quotes cobrades el mes de desembre. Es va fer una factura per a cada quota i es va enviar a tots 

els centres, ja que va associada a les assegurances. 

2022 

Manteniment del preu. Cobrament de les quotes durant el mes de setembre. 

 

2.6.- Pla de protecció de dades 2021  

Estudi i posada en  marxa del pla de protecció de dades. 

2022 

Cada any els centres han d’autoritzar el nostre ús de les seves dades. 

 

2.7- Relacions institucionals 2021        

     

Institució Relació Acord 

Institut d’Estudis Catalans Conveni Ús local i serveis 

Diputació de Barcelona Ajut Ajut activitats i Plecs 

Diputació de Girona Ajut Ajut activitats, coordinació 

Diputació de Lleida Ajut Ajut activitats i Plecs 

Diputació de Tarragona  Ajut no concedit 

Generalitat de Catalunya Ajut Ajut a federacions de cultura popular 

Memorial Democràtic. Gencat Consell participatiu Representant nomenat per la CCEPC 

Fundació PuntCAT Membre al Patronat Representant nomenat per la CCEPC 

L’Avenç / Plecs d’Ha. Local Conveni Redacció Plecs 

Ens de l’Associacionisme Cultural Adhesió Membres / revista Canemàs 

Consell de l’Associacionisme 

Cultural Membres Un representant al Consell 

Cens d’entitats de foment de la 

llengua catalana Admissió al cens Actualització anual del cens 

Fed. Instituts d’Est. del País 

Valencià Col·laboració Col·laboració entre federacions 

Universitat de Barcelona Col·laboració Conveni per pràctiques d’alumnes  

Universitat Autònoma de Barcelona Col·laboració Conveni per pràctiques d’alumnes  

Federació d’Ateneus de Catalunya Col·laboració Col·laboració en activitats 

Assoc. Catalana de Premsa 

Comarcal Adhesió Frontissa.cat com a mitjà associat 

Assoc. de Mitjans d’Informació i de 

Comunicació Adhesió Frontissa.cat com a mitjà associat 
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Les pràctiques dels alumnes es van normalitzar: 3 alumnes del grau d’Història de la UB i una 

alumna del grau d’Humanitats de la UAB. 

2022 

• Mantenir les relacions. 

• Recuperar suport de la Diputació de Tarragona i concretar el suport de la diputació de 

Barcelona. 

• Renovació del patró a la fundació puntCAT. 

• Adhesió de la CCEPC i dels centres d’estudis al Pacte Nacional per la Llengua. 

• Potenciar activitats conjuntes amb la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 

2.8.- Publicacions / recerca / exposicions / web / xarxes 2021 

Revista Frontissa 

Revista Frontissa núm. 41. Juny 

Revista Frontissa núm. 42. Desembre 

Plecs d’Història Local 

Núm. 180 (febrer). Les dones al mage de la història a l’Edat Medieval i Moderna.  

Núm. 181 (Abril). Feixisme i antifeixisme. Ascens del feixisme. 

Núm. 182 (Juliol). Feixisme i antifeixisme des de la transició. 

Núm. 183 (Novembre). Turisme i cultura. 

Actes del XII congrés de la CCEPC “Associacionisme cultural. Entre el mosaic i les 

xarxes”. 

Revista digital frontissa.cat. Espai virtual de continguts amb l’ampliació de les seccions i 

nombre d’articles de la revista impresa. Activació de xarxes socials. 

Edició del catàleg de l’exposició “Octaves. La festa dels Corpus als barris de Barcelona 

(1897-1965). 

Actes dels congressos, catàlegs d’exposicions i altres publicacions. Digitalització i 

disposició en obert al repositori Calaix, secció “Recerca local i comarcal” 

 

2022 

Revista Frontissa 

Revista Frontissa núm. 43. Juny 

Revista Frontissa núm. 44. Desembre 

Plecs d’Història Local 

Núm. 184 (febrer). La industrialització del món rural.  

Núm. 185 (Abril). El peix a l’Edat Mitjana.  

Núm. 186 (Juliol). L’afectació de la COVID als museus locals.  

Núm. 187 (Novembre). Any Joan Fuster.  

Presentació de les Actes del XII congrés de la CCEPC “Associacionisme cultural. Entre el 

mosaic i les xarxes”. Centre de Lectura de Reus, finals del mes d’abril. 

Actes de la Tercera Jornada sobre historiografia local “Revoltes i repressions als 

territoris de parla catalana als segles XVI i XVII” 

Revista digital frontissa.cat. Mantenir periodicitat dels continguts. Estructuració d’un equip 

de redacció. 

Assemblees Intercomarcals d’Estudiosos. Edició del treball de recerca sobre les Assemblees. 

Activació de la nova web corporativa ccepc.cat. Des de febrer en funcionament. 

Incorporació de nous títols a Calaix 

 

2.9.- Exposicions 2021 
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Treball de camp, selecció, disseny i producció de l’exposició “Octaves. La festa de Corpus 

als barris i a les viles de Barcelona”.  Programada a Casa dels Entremesos (Ciutat Vella), La 

Farinera (Clot- Camp de l’Arpa), Can Galta Cremada (Sant Andreu de Palomar). 

2022 
Itinerància “Octaves. La festa de Corpus als barris i a les viles de Barcelona”. Programació a La 

Violeta (Gràcia), Pati Llimona (Ciutat Vella). 

Programació de la producció d’una nova exposició itinerant amb tot el conjunt de centres d’estudis. 

Recordar que encara es pot programar l’exposició “Patrimoni oblidat. Memòria literària” 

 
2.10.- Jornades i congressos / recerca 2021  

III  Jornada sobre historiografia local. “Revoltes i repressions als territoris de parla 

catalana als segles XVI i XVII”. Institut d’Estudis Ilerdencs, 27 de novembre. 

Participació al projecte “Pobles abandonats” 

2022 
XIII congrés de la CCEPC. “Exilis polítics de l’època contemporània (segles XIX i XX). 

Territoris de partida, territoris d’acollida” 4 i 5 de novembre. Museu Memorial de l’Exili, 

La Jonquera. Obert el termini per a la presentació de resums de les comunicacions. 

Continuar amb el projecte “Pobles abandonats” 

 

2.11.- Assessorament als centres i altres serveis 2021      

Servei d’assessorament als centres. Assessoria Talaia / Coopdemà. 

Servei és poc utilitzat. Recordar els centres que disposen d’aquest suport. 

Oferiment d’assegurances als centres. Responsabilitat civil sobre les activitats i 

responsabilitat civil dels membres directius i gestors. 

Oferiment de plataforma per a videoreunions i aula virtual. 12 centres d’estudis donats 

d’alta. 

Jornada Com definir el pla de comunicació de l’entitat.  9 de juliol. 29 assistents de 24 

centres. 

2022 
Continuar amb el servei d’assessorament als centres des de l’assessoria Talaia / 

Coopdemà.  

Continuar amb l’oferiment d’assegurances als centres i altres serveis. 

Continuar amb el servei de plataforma per a videoreunions. 

Programació de jornades de formació i assessorament. 

Programació de jornades sobre temes de comunicació i de gestió. 

Programació amb la Federació d’Ateneus de Catalunya de jornades d’assessorament sobre 

arxius privats d’entitats. 

 

L’Assemblea aprova per aclamació la memòria d’activitats 2021 i la proposta d’activitats 2022. 
 

3.- INFORMACIONS DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER 

M. Carme Jiménez, directora de l’Irmu, informa sobre els següents temes: 

 

3.1.- TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN 

- El mes de març de 2021 es produïa la incorporació de la Federació d’Ateneus de Catalunya 

(FAC) al patronat de l’Institut Ramon Muntaner. Actualment el patronat està format per 16 

membres: 7 de la Generalitat de Catalunya, 7 de la CCEPC i 2 de la FAC. 

- Al llarg del 2021 hem funcionat amb a Fundació privada. Aquest més de febrer ens han 

notificat, que donat que els ingressos procedeixen majoritàriament de la Generalitat de 

Catalunya, se’ns torna a considerar una entitat del sector públic i per tant haurem de 
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traslladar de nou la nostra informació econòmica mensualment per tal d’agregar-la a la 

informació econòmica de la Generalitat. Estem iniciant l’adaptació a aquest canvi. 

- S’han iniciat alguns programes de col·laboració: CCEPC-FAC-IRMU. L’objectiu 

d’aquestes programes és afavorir el reconeixement i el treball conjunt dels dos col·lectius. 

 

3.2.- ACTIVITATS I PROJECTES 

Comunicació i visibilitat.  

Disposem de tota una sèrie de projectes a disposició dels centres: 

- Portal www.irmu.org: recordem que tots els centres disposeu d’un codi i una clau per a 

actualitzar la informació dels vostres centres . S’ha incorporat un cercador de centres a la 

pàgina principal per accedir més directament a la informació dels centres. Algunes dades: 

o 380 entitats 

o Estem incorporant també els Ateneus federats al portal. A partir d’ara hi haurà:  

▪ Blau: per als centres de la CCEPC 

▪ Vermell: per als centres que no pertanyen a cap Federació 

▪ Taronja: per als Ateneus Federats 

▪ Verd: per a les entitats que formen part de les dues federacions 

o 191 capçaleres de revistes 

1940 monografies 

Visites 

Usuaris: 98.270 Usuaris nous: 98.029  Sessions diferents: 132.023 visualitzacions 

pàgines: 170.022 Nombre de sessions per usuari: 1,34 

2022 

Una mitja de 2.082 usuaris setmanals (la majoria són usuaris nous).  

- Perfils xarxes:  

- Twitter: @iramunt  

- Instagram:@iramuntaner 

- Facebook: Institut Ramon Muntaner 

- Linkedin: Institut Ramon Muntaner 

o Us convidem a subscriure-us al nostre canal de youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCtcisAAea-WbIgqfVL2xUzg i a seguirr-nos a 

twitter, facebook i instagram.  

o Newsletter Setmanal 

▪ Necessitem que ens feu arribar les vostres notícies i activitats per poder-les 

incorporar al portal i també al butlletí setmanal.  

▪ Us convidem a compartir l’enllaç al newsletter als vostres associats. Fer-nos 

d’altaveu els uns als altres ens pot ajudar a amplificar la difusió i la repercussió 

de les accions que fem. 

▪ Actualment també compartim el Newsletter a través de Twitter i facebook, hores 

després d’haver-la enviat als subscriptors. 

▪ A més a més, la recollida de dades ens permet elaborar informes sobre l’activitat 

dels centres per després poder-ne fer difusió. Els informes es poden consultar a 

https://www.irmu.org/irmu/centerstats 

o Plecs d’Història Local 

Plataforma també de difusió de les publicacions dels centres. És important que ens les 

feu arribar per tal que puguem realitzar ressenyes.  

o Calendari 2022: Ha estat dedicat a la pedra seca. El calendari es pot descarregar en pdf 

des de la pàgina web. Per primera vegada, s’han incorporat les activitats de la FAC. El 

proper any també incorporarem activitats dels ateneus federats. 

http://www.irmu.org/
https://www.youtube.com/channel/UCtcisAAea-WbIgqfVL2xUzg
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Estem recollint dades d’anys anteriors per a fer les memòries i els balanços que després 

són consultables a la web. Us demanem, que en la mesura del possible, ens feu arribar 

la informació. 

Projectes 

- RECERCAT. Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla catalana 

Ja es pot consultar el programa provisional, falta tancar alguna activitat, i ja es poden fer les 

inscripcions per participar presencialment. 

També mantindrem el número de l’APP amb la informació de les publicacions, pòsters i 

exposicions.  

Us animen a presentar candidatures als premis Recercat: una persona i una entitat. Termini el 

15 d’abril de 2022. 

Encara  podeu consultar el número de l’APP de l’edició 2021 a  

Si ja teniu l'app als vostres dispositius, només cal que hi accediu i hi podreu descarregar la 

nova publicació i llegir-la. També podeu fer-ho a través d'un dels enllaços següents:  

1. Amb tauleta o telèfon iOS (iPad/iPhone) descarregueu-vos l’app a Apple Store: 

http://itunes.apple.com/app/id1508988155 

2. Amb tauleta o telèfon Android descarregueu-vos l'app a Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buttonpublish.irmu 

3. Amb ordinador de sobretaula o portàtil podeu veure-la al quiosc web (es recomana el 

navegador Google Chrome): 

https://browser.buttonpublish.com/viewer/publicacions-irmu/2419/sd/ 

Us recomanem consultar-ne la «Guia d’ús» en les pàgines inicials. 

 

Recercat –extensió al País Valencià  

3 i 4 de juny a Aielo de Malferit (Vall d’albaida), Capital de la cultura valenciana 2022. 

Espai Despuig 

Podeu consultar els continguts de la dotzena edició de l'Espai Despuig amb el títol "Generar i 

compartir coneixement en l’espai local: desenvolupament territorial i consciència social" al 

següent enllaç: https://youtu.be/QZoqrLC8NJ4 

Estem treballant en la publicació en format digital que apareixerà en els propers mesos 

Sant Jordi 2022 

Us proposem que tots aquells centres d’estudis que per Sant Jordi munteu parades a les vostres 

poblacions ens ho comuniqueu amb l’objectiu de generar un mapa de tots els punts on es 

podran comprar publicacions de recerca local i generar una comunicació conjunta per donar-hi 

visibilitat. Us farem arribar tot un conjunt de material: punts de llibres i blocs de notes, amb 

que podreu obsequiar als vostres compradors. 

Fira del Llibre Ebrenc i Setmana del Llibre en Català  

La Fira del Llibre Ebrenc tindrà lloc del 27 al 29 de maig de 2022 a Móra d’Ebre. Enguany, 

acollirem també una de les itineràncies del Pla d’Impuls de la Dansa que organitza la Fira 

Mediterrània. 

Amb aquesta estructura que posem en pràctica per la Fira del Llibre Ebrenc enguany ens 

proposem participar de nou en la Setmana del Llibre en Català.  

Si voleu que les vostres publicacions que van al Recercat puguin anar també a la Setmana del 

Llibre en català només cal que ho indiqueu a la fitxa d’inscripció.  

Projecte “Els Pobles abandonats. Una herència universal per al coneixement i 

desenvolupament del territori” 

Accions realitzades  

• Incorporació de fitxes i recursos documentals al gestor de continguts 
• Presentació de la pàgina web www.poblesabandonats.cat 

• Celebració del XII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs 

• Sessions amb els diferents grups de treball i amb el grup de coordinació general 

http://itunes.apple.com/app/id1508988155
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buttonpublish.irmu
https://browser.buttonpublish.com/viewer/publicacions-irmu/2419/sd/
https://youtu.be/QZoqrLC8NJ4
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• Presentació del projecte en diferents mitjans de comunicació 

Accions 2022 
• Incorporar noves fitxes d’elements i recursos documentals. 

• Realització d’informes per a anàlisis comparatives 

• Realització d’encàrrecs i fotografies amb Drons 

• Participació en l’exposició “Generacio [RE]” del Museu de la Vida Rural 

• Realització d’una jornada amb el títol “Models de repoblament. Reflexió entorn dels 

factors que condicionen l’èxit d’aquests processos” el dia 10 de març a les 17.30 hores al 

Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí.  

• Difusió del projecte 

• Publicació del XII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. 

• Participació projecte "El patrimoni eina educativa" promogut per l'Institut d'Estudis  

Ilerdencs. 

• Preparació d’altres publicacions vinculades al projecte 

• Hem proposat acollir estudiants en pràctiques dins el programa “Campus Rural” 

RACO 

El Repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) ha tancat el 2021 amb bones 

estadístiques tant pel que fa a noves incorporacions com a consultes. El 2021 hem introduït 99 

articles nous i 6 noves revistes. 

Us recordem que tots els articles penjats a RACO també són fàcilment accessibles a través del 

buscador Google Acadèmic cercant per autor, revista o article. 

DIALNET I CALAIX 

Gràcies a l'acord de col·laboració entre l'Institut Ramon Muntaner i de la Fundació Dialnet, 

s'està duent a terme la incorporació de 40 publicacions de centres d'estudis al repositori 

de Dialnet.  

Per a més informació: https://www.irmu.org/news/2914  

Pel que fa a Calaix es tracta d'un projecte del Departament de Cultura, nascut l’any 2010, 

promogut i gestionat per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. El 

seu objectiu és emmagatzemar, preservar i facilitar l’accés a material digitals del Departament 

de Cultura, però està obert a la incorporació d’altres col·leccions digitals d’interès de 

l’administració de la Generalitat o d’altres institucions. 

Al portal trobareu una secció específica anomenada "Recerca local i comarcal"  

http://calaix.gencat.cat/handle/10687/24506 . A data d’avui hi ha materials de revistes, 

monografies, catàlegs d’exposicions, pòsters de projectes i actes de jornades i congressos, però 

la intenció és que estiguin penjats tota mena de materials com butlletins, audiovisuals, etc. Si 

teniu interès en incorporar-hi continguts podeu posar-vos ne contacte amb nosaltres. 

Assessorament per a les revistes científiques 

Servei d’assessorament a les revistes científiques dels centres que vulguin adaptar-les als 

paràmetres d’avaluació del CARHUS+.  

També mantenim el servei d’assessorament per aquells centres que vulgueu iniciar a editar en 

format digital enriquit per a la realització d’e-books, apps, etc. El servei continua obert. 

Catàleg d’exposicions 

Presentar el mes de gener amb l’objectiu de posar a l’abast de centres d’estudis i ateneus 

exposicions de diferents temàtics i fàcils de programar. Hi trobareu tota la informació per 

sol·licitar-les i acordar amb l’entitat productora la seva programació. 

Al llarg de 2022 obrirem també un catàleg de conferències en oferta. 

Carnet dels centres d’estudis 

Estem actualitzant els descomptes associats i se n’incorporaran de nous 

Aquells centres que encara no el tinguin el poden sol·licitar. 

Col·laboració en el projecte: "Literatura i societat: arxius, entitats i publicacions (1859-1977)" 

https://www.irmu.org/news/2914
http://calaix.gencat.cat/handle/10687/24506
http://calaix.gencat.cat/handle/10687/24506
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Volem fer visible el teixit social i cultural (i per tant, aquestes associacions, centres culturals i 

publicacions) que va contribuir a la vida literària i cultural dels municipis amb la celebració de 

certàmens literaris entre 1859 i 1977, des de la restauració dels Jocs Florals de Barcelona i fins 

a l'inici de la Transició. Aquesta tasca, perquè sigui completa, només és possible des 

del coneixement profund de la vida cultural de cada població i comarca que es té des dels 

diversos Centres d'Estudis de Parla Catalana i els seus membres. És per això que des de 

l'IRMU i el grup de recerca de Patrimoni Literari de la UdG us demanem la vostra 

col·laboració. 

Aquesta col·laboració es focalitzarà en tres àmbits principals: 

- Localitzar la bibliografia (tant primària com secundària) relativa a Jocs Florals i altres 

certàmens. 

- Fomentar la participació d'aquelles persones que tinguin coneixement de la història i la 

memòria oral del seu municipi, en la recerca de materials (arxius, publicacions 

periòdiques, ). Els materials recollits s'introduiran al mapa de Jocs Florals 

de https://patrimoniliterari.cat/mapa.php 

- Participar en la Jornada acadèmica que se celebrarà el 18 de juny de 2022 a Santa 

Coloma de Farners. Els continguts de la Jornada es recolliran en una publicació. 

En aquests moments s’estan celebrant diferents taules rodones en diferents poblacions per 

donar a conèixer el projecte i recollir informació. 

Activitats i projectes vinculats a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i 

Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Participen en diferents programes amb l’objectiu de donar difusió a les recerques i activitats 

dels centres i per facilitar-los materials que puguin aprofitar en les seves programacions. La 

participació en aquests programes permet la difusió conjunta més enllà dels nostres canals 

habituals i també a especialistes i gent interessada en aquests temes. La persona de contacte en 

relació a aquests programes és Carles Barrull: carles@irmu.org  

- Inventaris del Patrimoni Cultural Immaterial. S’estan actualitzant les pàgines web dels 

inventaris. 

- III Congrés Internacional Els Jocs en la Història, Vic del 25 al 27 de març de 2022. Les 

inscripcions estan obertes. 

- Preparació del VI Simposi de Focs Festius a la Mediterrània 

Participació en edicions de publicacions 

- Participació en l’edició de l’IBIX que inclou els continguts del XII Col·loqui Internacional 

d’Estudis Transpirinencs. 

- Participació en la producció de Plecs d’Història Local: ressenyes, agenda i noticiari.  

- Edició del V Simposi dels Focs a la Mediterrània que es va celebrar a  Palma el 2021 

- Participació en l’edició del II Congrés de Jota 

- Participació en l’edició de les Actes de la Trobada de Pedra Seca celebrada a Móra la Nova. 

- Edició del VII títol de la Col·lecció “Terra d’Ateneus” 

- Participació en el Consell de redacció de Frontissa. 

Participació en jornades i congressos organitzats amb d’altres institucions o pels centres 

d’estudis   

- Participació en les diferents trobades d’entitats celebrades al territori 

- Organització de la IX Jornada “Finestres al Territori” amb la Biblioteca Pública de 

Tarragona, jornada on es presenten les publicacions periòdiques de la demarcació de Tarragona 

i Terres de l’Ebre que han rebut ajut de l’IRMU i, la majoria d’elles, també de la Fundació 

Mutua Catalana .  

- Participació en el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla amb la celebració d’un Congrés 

que recollirà els continguts d’aquests 10 anys. Tindrà lloc del 21 al 23 d’octubre de 2022. 

- Preparació del XIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs.  

https://t.co/i4g4c5i5SJ?amp=1
mailto:carles@irmu.org
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- IV Converses Eiximenis. Per la difusió dels treballs de les Beques. La propera tindrà lloc el 

dia 4 d’abril a les 18.30 a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. 

Participació dels centres d’estudis en les Jornades Europees de Patrimoni 

- Se celebraran del 7 al 9 d’octubre  

- Des de l’IRMU ens encarreguem de la difusió de la informació entre els centres per fomentar 

la participació, la revisió del programa final, el seguiment de l’activitat i la recollida de dades 

finals de participació. 

Relació entre els centres d’estudis i les Universitats 

Esperem que aquest 2022 es comencin a concretar els convenis amb les diferents Universitats. 

Aquests convenis incorporaran annexos amb aquells indicadors seleccionats i que permetran 

reconèixer la vinculació del personal docent i investigador en els centres d’estudis. 

Ajuts i premis de Recerca 2022 

- IX Convocatòria de la Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus”. Ha quedat deserta. 

- Premi de Recerca “Ramon Muntaner” dins els premis de Recerca Jove de l’AGAUR. En 

breu, s’anunciarà la guanyadora d’enguany. Seria interessant que des de les entitats animéssiu 

interactuéssiu amb els instituts per promoure treballs de recerca local i que els animéssiu a 

presentar treballs als Premis de Recerca Jove. Encara hi ha moltes comarques que no hi estan 

representades.  

- Beques de recerca “Francesc Eiximenis”. Termini obert fins el 22 d’abril. 

- Premi Ricart i Giralt convocat conjuntament amb el Museu Marítim. S’obrirà la convocatòria 

en breu 

Les convocatòries d’ajuts s’obriran el mes de juliol i es tancaran el mes d’octubre. La de 

projectes 

 
4.- MEMÒRIA ECONÒMICA 2021 / PRESSUPOST 2022 
 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Sous 41.942,24 

Seg. Social 12.133,04 

Desp. representació  11.700,00 

Dietes Junta 1.499,62 

Dietes treball 2.146,00 

Assessoria  5.373,06 

Protecció dades 1.023,14 

Programari 78,50 

Quotes i subscripcions 393,43 

Assegurances 3.204,85 

Servei videoreunions 319,88 

Despeses bancàries 475,11 

Publicacions 26.173,77 

Webs 3.625,78 

Jornades i congressos 5.679,64 

Exposicions 744,18 

Correus i missatgeria 1.848,83 

Altres despeses 65,99 

Amort. Immob.  163,97 

Total 118.591,03 

Resultat exercici 2021 7.782,47 

Quotes 17.810,00 

Prestació de serveis 389,54 

Venda llibres 451,91 

Donatius 40,00 

Drets coedició 45,67 

IRMU 72.231,68 

Generalitat Catalunya 9.000,00 

Diputació Barcelona 3.826,70 

Diputació de Girona 8.000,00 

Diputació de Lleida 12.000,00 

Fund. Priv. Mútua Catalana 2.500,00 

Ajustam. Positiu IVA 78,00 

Total 126.373,50 
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S’aprova el tancament comptable de l’any 2021 i que els guanys (7.782,47€) se sumin a les 

reserves voluntàries 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’aprova el pressupost de l’any 2022. 

 

 

 

Quotes 18.185,00 

Prestació de serveis 500,00 

Venda llibres 250,00 

Donatius 150,00 

Drets coedició 50,00 

IRMU 78.420,50 

Generalitat Catalunya 9.000,00 

Diputació Barcelona 3.500,00 

Diputació de Girona 8.000,00 

Diputació de Lleida 12.000,00 

Fund. Priv. Mútua Catalana 2.500,00 

Total 132.555,50 

Sous 44.500,64 

Seg. Social 12.788,38 

Desp. representació  12.300,00 

Dietes Junta 3.500,00 

Dietes treball 2.500,00 

Assessoria  5.700,00 

Protecció dades 508,80 

Programari 78,50 

Quotes i subscripcions 980,44 

Assegurances 4.668,28 

Servei videoreunions 696,96 

Despeses bancàries 500,00 

Publicacions 21.920,00 

Webs 5.600,00 

Jornades i congressos 12.700,00 

Exposicions 1.000,00 

Correus i missatgeria 2.000,00 

Altres despeses 449,53 

Amort. Immob.  163,97 

Total 132.555,50 

ACTIU NO CORRENT 

Immovilitzat material (ordinador)        529,96€ 

Inversió financ, llarg termini (Coop57)             901,52€ 

ACTIU CORRENT 

Altres deutors (Subv, quotes, factures)             30.762,45€ 

Efectiu       40.698,23€ 

TOTAL ACTIU     72.892,16€ 

 
PASSIU       

  

PATRIMONI NET     65.188,37€ 

Fons social      34.672,90€ 

Reserves voluntàries     22.733,00€ 

Resultat exercici 2020            7.782,47€ 

PASSIU CORRENT       

Deutes amb proveïdors i altres creditors     7.703,79€ 

PATRIMONI NET I PASSIU    72.892,16€ 
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5.- ALTES I BAIXES DE CENTRES D’ESTUDIS ADHERITS 

 

ALTES 

 

Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud 

Principals activitats: investigació, defensa del patrimoni, foment de la recerca, organització de 

premis, promoció cultural i publicacions diverses.  

Carrer Pare Guillem, 2. 46970 Alaquàs (Horta Sud). Any de fundació: 1982. 152 socis/es. 

Publicació periòdica: Annals 

Telèfon: 630143434 (Alfred Ramos, president) Correu-e: ideco@idecohortasud.org 

https://www.idecohortasud.org/   

Xarxes: facebook.com/idecohortasud  

 

Associació de Festes de la Plaça Nova – Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona 

(vocalia de projectes, recerca, arxiu i memòria). 

Pl. de les Beates, 2 (Casa dels Entremesos). 08003 Barcelona (Barcelonès) 

Tlf. 932683531 a/e: associaciofestesplassanova@gmail.com www.plnova.cat  Persona de 

contacte: Xavier Cordomí (president) 

Any de fundació: 1589 (Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova). Estatuts de 2012. 

Activitats: Preservació, manteniment, organització i difusió de les Festes de Sant Roc de 

Barcelona (Festa Patrimonial d’Interès Nacional). Promoció, difusió i realització d’activitats de 

cultura popular i tradicional. 

Recerca, estudi, projectes i arxiu per la memòria i la dignitat del barri de la Catedral de 

Barcelona. 

 

Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn (Santa Coloma de Queralt) 

Castell dels Comtes 43420 Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) 

santmagiestudis@brufaganya.cat  https://brufaganya.cat/2020/  

Persona de contacte: Rita Armejach Tlf. 606067198 

Entitat en funcionament des del 2008 i constituïda el 2009. 130 Socis. Relació estreta amb 

l’Associació Cultural Baixa Segarra. 

Objectius: 

Preservar, recuperar i vetllar per el manteniment del Santuari, Les Fonts i l'entorn de Sant 

Magí. Promoure la recuperació dels costums, festes, celebracions i memòria documental al 

voltant de l'entorn de Sant Magí. 

Promoure í potenciar el coneixement i el respecte pel paratge, la difusió i defensa de l'entorn 

esmentat. Promoure la publicació d'estudis i documents sobre Sant Magí i la Brufaganya. 

 

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (Santes Creus. Aiguamúrcia) 

Pl. Sant Bernat Calbó, s/n. 43815 Santes Creus (Aiguamúrcia). Alt Camp. 

absc@tinet.cat Contacte: Elisabeth Baldor 627450889  

https://usuaris.tinet.cat/absc/catala/catala.htm  
Entitat creada el 1947. 150 socis. Activitats: organització de conferències, concurs de 

fotografies, sortides, edició de la revista anual “Santes Creus. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic”. 

 

Els nous centres assistents es presenten davant l’Assemblea i aquesta aprova l’adhesió. 

 

BAIXES 

 

Associació Cultural del Montserrat (Collbató). Sense activitat. 

mailto:ideco@idecohortasud.org
https://www.idecohortasud.org/
mailto:associaciofestesplassanova@gmail.com
http://www.plnova.cat/
mailto:santmagiestudis@brufaganya.cat
https://brufaganya.cat/2020/
mailto:absc@tinet.cat
https://usuaris.tinet.cat/absc/catala/catala.htm
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Centre d’Estudis Escalencs (L’Escala). Sense activitat. 

 

Centres d’estudis adherits actualment a la CCEPC: 129 

 

6.- TORN OBERT DE PARAULES 

 

David Moré, del Centre d’Estudis Tossencs, proposa en nom del seu centre i de l’Associació 

d’Història Rural la celebració d’un congrés sobre història rural a Tossa de Mar. 

També diu que ja que tenim un representant al Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya, reclamem que al banc de memòria aparegui el topònim Perpinyà en català, 

actualment en francès.  

Carles Riba del CMES creu que el projecte sobre Pobles Abandonats tindrà molt repercussió. 

També fa referència a l’exposició “Alimentar Barcelona”, comissariada per Mercè Renom, 

expresidenta de la Coordinadora. Convida a tractar més el tema de l’alimentació per part de la 

CCEPC i els centres d’estudis, com a un dels factors claus de futur. 

 

Sense més temes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12.30 hores, de la qual, com a 

secretària, estenc aquesta acta. 

 

Igualada,  12 de març de 2022 

 

                                
 

Josep Santesmases i Ollé    Gemma Estrada Planell 

President      Secretària 


