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Oberta la inscripció a la Jornada de treball sobre arxius fotogràfics 

 
La temàtica de la jornada de gestió d’aquest any organitzada per la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, girarà al voltant 
de la gestió dels fons fotogràfics i anirà a càrrec de Joan Boadas i 
Raset, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), 

de l’Arxiu Municipal de Girona. 
 
La jornada farà un repàs introductori als següents temes: 

- Breu introducció a la història de la fotografia. 
- Identificació de procediments fotogràfics i de procediments fotomecànics. 
- Estratègies de gestió. 
- Difusió. 
 

Programa: 
- 10,30h. – 12.h. Recepció i lliurament de material. Inici de la jornada 
- 12h.    Descans. Cafè. 
- 12,30h. – 14h.  Jornada 
 

Data:  30 de juny de 2007 
Lloc:  Seu de l’Institut d’Estudis Gironins. 
 MASIA DE LA TORRE. Passeig Foramuralla,2. 17004 GIRONA 
 
L’assistència a la jornada és gratuïta, però per aspectes organitzatius, cal que ens confirmeu la vostra 
assistència abans del dijous, 28 de juny al telèfon 933248585 extensió 131 o bé a l’adreça electrònica 
ccepc@iec.cat.  
 
Si voleu consultar informació sobre la temàtica que tractarà la jornada, podeu visitar el lloc web 
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/crdi_portada.php  

Juny 2007 Núm. 46 
 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
c/ Carme, 47 (IEC). 08001 Barcelona. Tl.93.3248585 ext.131  Fax. 

93.2701180 ccepc@iec.cat  www.ccepc.org 

II nnsstt ii ttuutt   RRaammoonn  MM uunnttaanneerr   
Mas de la Coixa. Rotonda Eix de l’Ebre. 43770 Móra la Nova  

Tl.977401757 Fax. 977403013. pineda@irmu.org  www.irmu.org 
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Oferiment de conferències sobre “Paisatge, territori i societat” 
 

Com ja us vam avançar a l’Infocentres, núm. 42, la 
Coordinadora ofereix als centres d’estudis adherits la 
possibilitat de programar conferències sobre les temàtiques 
tractades al congrés de Maó “Paisatge, territori i societat”.  
 
Recordeu que els àmbits del congrés van ser: “Paisatge rural: 
herència i transformació”; “Turisme, patrimoni i paisatge”; 
“Paisatge urbà: ciutats i pobles en transformació” i “Art, 
literatura i paisatge”. 
 
El cicle, que tindrà lloc durant l’últim trimestre de 2007,  preveu una vintena de conferències que, 
segons la demanda rebuda, mirarem de distribuir en el territori. Cada centre pot triar-ne una i fer-nos 
una proposta de dia i hora de programació. Nosaltres mirarem d’unificar la disponibilitat amb els 
conferenciants. 
 
D’aquí a pocs dies us oferirem el llistat dels conferenciants acordats, tot i que la proposta és oberta als 
suggeriments que ens feu sobre aquesta temàtica. La Coordinadora s’encarregarà de les minutes dels 
conferenciants i del material de difusió. 
 

 
Exposició “Lluís Companys i la seva època” 
 

 
ITINERÀNCIA DE LA CÒPIA A 
 
2 de juliol – 30 de juliol 
Associació Cultural Baixa Segarra. Santa Coloma de Queralt 
 
ITINERÀNCIA DE LA CÒPIA B 
 
- 30 juny – 14 juliol 
El Pradell de la Teixeta. Centre d’Estudis del Priorat 
 

Al calendari d’aquest 2007, encara resten lliures els 
mesos de juny, agost, novembre i desembre (còpia A, 
amb plafons rígids) i octubre, novembre i desembre 
(versió B, amb plafons desplegables).  
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INSTITUT RAMON MUNTANER 
 

 
Exposició virtual sobre els castells de la Conca de Barberà i del riu Gaià 
 
 

Ja està operativa l’exposició virtual sobre els castells d’aquesta zona que ha dut a terme el Centre 
d’Estudis de la Conca de Barberà, juntament amb el Centre d’Estudis del Gaià i els Amics del Castells 
de Barberà de la Conca i que va rebre el suport de l’Institut Ramon Muntaner a través d’un ajut de la 
III convocatòria d’ajuts a projectes destinats a centres d’estudis. 
 

Aquesta web (http://www.sre.urv.es/irmu/castells/) mostra diferent 
informació sobre els castells que es troben a la conca del riu Gaià, entre les 
comarques de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès. En primer 
lloc, hi podem veure un mapa amb les localitzacions i les dates de 
construcció de tots aquests castells. També hi trobem una aplicació que 
mostra les característiques generals dels castells catalans, com ara la seva 

estructura arquitectònica o la història d’aquestes fortaleses. Per últim, destaquem un catàleg dels 
castells de la conca del Gaià, com ara el de Rodonyà (a la foto. Font: Marcel Poblet) o el de Barberà de 
la Conca. En aquest catàleg podem trobar diversa informació (en català i en anglès) sobre aquests 
castells, com ara la seva cronologia, localització, història i algunes imatges. 
 
 

 
L’Institut Ramon Muntaner ofereix un servei d’assessorament per als centres d’estudis 
que es vulguin presentar a les beques de patrimoni etnològic del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

 
El dia 11 de juny de 2007 va sortir publicada al DOGC la 
convocatòria del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació per la qual es convoca concurs públic per als 
contractes de licitació per a la realització de treballs de recerca 
per desenvolupar l’inventari de patrimoni etnològic de Catalunya 
corresponents a l’any 2007. 
 
S’han convocat dos tipus de lots de licitacions: cinc de projectes d’anàlisi i sis més de projectes de 
documentació. El termini per a presentar les propostes de projectes és l’11 de juliol de 2007.  
 
L’Institut Ramon Muntaner, com a entitat col·laboradora del Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana, ofereix un servei d’assessorament per a la presentació de projectes. Si 
necessiteu fer qualsevol consulta sobre les bases o sobre la redacció del projecte, podeu adreçar-vos a 
Elena Espuny (elena@irmu.org). 
 
Podeu consultar les bases completes a l’apartat de convocatòries del portal de l’IRMU – 
http://www.irmu.org - o a la web del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: 
http://www.gencat.net.  
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Participació de l’Institut Ramon Muntaner en la 4a. edició de la Fira del Llibre i l’Autor 
Ebrenc 

 
El passat 3 de juny es va celebrar a Móra d’Ebre (la Ribera 
d’Ebre) la 4a. Fira del Llibre i l’Autor Ebrenc, organitzada pel 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre i l’Institut Ramon Muntaner. Amb un total de disset 
estands, la Fira va acollir totes les novetats editorials de les 
Terres de l’Ebre, una quarantena de les quals es van donar a 
conèixer en tres tandes de presentacions. A més, durant el 
transcurs de la Fira es va dur a terme el lliurament del III Premi 
Llibresebrencs.org i també es van poder veure dos nous 
espectacles del cicle “Espectacles ebrencs, lletres nostres”, 

organitzats per la Fira: “De boca a aurella”, del grup Pepet i Marieta, i “Lletres d’aigua”, del cantautor 
Jesús Fuster. Per últim, cal destacar que a la Biblioteca La Llanterna es va poder visitar l’exposició 
“Artur Bladé i Desumvila: escriptor de l’Ebre català”. 
 
Com cada edició, l’Institut Ramon Muntaner va participar en l’organització de la Fira del Llibre i 
l’Autor Ebrenc, amb la coordinació de la IV Jornada del Llibre Ebrenc, que en aquesta edició versava 
sobre la història i el patrimoni com a recurs per a la literatura. A més, l’Institut Ramon Muntaner 
també hi tenia un estand propi, on va mostrar les novetats editorials dels centres d’estudis de les 
comarques ebrenques (més d’una vintena) i també diversa informació sobre les activitats de l’Institut. 
 

 
Ampliació del termini per a presentar comunicacions a les jornades organitzades per 
l’Institut Ramon Muntaner 
 

Us informem que s’ha ampliat el termini fins al 15 de juliol per a presentar propostes de 
comunicacions a les següents jornades organitzades per l’Institut Ramon Muntaner:  
 

− Jornada d’Estudi: “Cultura i recerca local al segle XX. Dels erudits als centres d’estudis. En 
memòria de Pere Caner (1922-1982)”. 

− V Col·loqui d’Estudis Transpirinencs: “Els poders locals dels Pirineus: política, societat i 
cultura”. 

 
Tot el qui estigui interessat en presentar alguna comunicació per a qualsevol d’aquestes jornades es pot 
posar en contacte amb l’Institut Ramon Muntaner a través del telèfon 977 40 17 57 o bé l’adreça 
electrònica mcarme@irmu.org.  
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4es. Jornades d’Estudi del 
Patrimoni del Baix Llobregat. 
Diferents maneres d’entendre 
el patrimoni i actuar-hi. Sant 
Feliu de Llobregat: Consell 
Comarcal del Baix Llobregat; 
Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, 2006. 222 p. 
 

4t Congrés d’estudis de la 
Marina Alta. (Vol. I i II). 
Pedreguer: Institut Alacantí de 
Cultura Juan Gil-Albert; Institut 
d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta, 2007. 442 p. i 414 
p. 
 
 

 
 
BELMONTE BOTELLA, 
Vicente. Prisioneros de guerra. 
Petrer: Centre d’Estudis Locals 
del Vinalopó, 2007 
(“L’Algoleja”, 9). 172 p. 

 
 
L’aufàbiga (Núm. 5). 
Benissanet: Associació Cultural 
Artur Bladé i Desumvila, 2006. 
34 p. 
 

 
 
Lo Rafal (Núm. 93, abril-maig). 
Alcanar: Associació Cultural 
Lo Rafal, 2007. 22 p. 
 

 
 
Lo floc (Núm. 180, gener-
març). Riudoms: Centre 
d’Estudis Riudomencs Arnau 
de Palomar, 2007. 30 p. 
 

 
MARTORELL GARAU, 
Miquel. Els refugiats de les 
zones de Guerra al Priorat 
(1936-1939). [Falset]: Centre 
Cultural i Recreatiu La Unió; 
Arxiu Comarcal del Priorat, 
2006. 185 p. 
 

 
 
Mirmanda. Revista de cultura. 
Revue de culture (Núm.1). 
Perpinyà: Mirmanda, 2007. 112 
p. 
 

 
 
Miscel·lània d’Estudis 
Santjustencs (Núm. 14). Sant 
Just Desvern: Centre d’Estudis 
Santjustencs, 2007. 163 p. 
. 
 

 
PONS, Joan. El darrer viatge 
[enregistrament sonor]. Palma: 
Institut d’Estudis Baleàrics; 
Produccions Blau, 2007. 1 disc 
compacte. 
. 
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Avui us donarem a conèixer la pàgina web de l’Associació 
Cultural Artur Bladé i Desumvila 
(http://www.riberaebre.org/arturblade). Des de Benissanet, a 
la Ribera d’Ebre, l’Associació sempre ha donat molta 
importància  a la seva pàgina web, com a eina per a donar a 
conèixer totes les seves activitats i publicacions. Tota aquesta 
informació resulta de fàcil accés i amb un aspecte molt atractiu gràcies a què s’ha pres una especial 
atenció al disseny d’aquesta web, fet que li dóna un important valor afegit. 
 
Enguany se celebra el centenari del naixement de l’escriptor de Benissanet Artur Bladé i Desumvila i 
l’Associació està sent un dels impulsors de la commemoració del seu centenari. Així doncs, a la seva 
pàgina web podreu trobar molta informació sobre les diverses propostes de l’Any Bladé, com ara el 
calendari d’activitats, l’exposició i la ruta literària dedicades a Bladé o la publicació de les seves obres 
completes. Per a completar tota aquesta informació, també podreu trobar una acurada biografia de 
l’escriptor riberenc per tal de conèixer millor aquest important escriptor català del segle XX. 
 
 
 
ACTIVITATS DELS CENTRES D’ESTUDIS 
 
 
− Amics de Besalú i el seu Comtat. SEMINARIS D’ART ROMÀNIC 2007. ART I PENSAMENT 

ALS MONESTIRS BENEDICTINS ROMÀNICS. Els dies 6, 7 i 8 de juliol, a les vuit del vespre, a 
la Sala Gòtica de la Cúria Reial de Besalú (el Berguedà). 
Més informació: info@amicsdebesalu.cat.  

 
− Any Bladé. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “ARTUR BLADÉ I DESUMVILA, 

ESCRIPTOR DE L’EBRE, CRONISTA DE L’EXILI” I PRESENTACIÓ DELS DOS PRIMERS 
VOLUMS DE L’OBRA COMPLETA D’ARTUR BLADÉ I DESUMVILA. El dia 2 de juliol, a 
partir de les vuit del vespre, a Jesús (el Baix Ebre). 
Més informació: arturblade@riberaebre.org.  
 
 
 
 

 
 
Temps de Franja (Núm. 66, 
maig). Calaceit: Iniciativa 
Cultural de la Franja, 2007. 19 
p. 
. 
 

 
VIDAL FRANQUET, Jacobo. 
La construcció de l’assut de 
Xerta-Tivenys (1347-1454). 
Benicarló: Onada edicions; 
Taller d’Arxiu de les Terres de 
l’Ebre, 2006. 239 p. 
. 
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− Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.  
o Dintre del VI CICLE DE CONFERÈNCIES DE SANTES CREUS, XERRADA: 

“L’INFANT JAUME, FILL DE JAUME EL JUST, I SANTES CREUS”, a càrrec de Joan 
Papell. 

o II CURS SIMPOSI SOBRE MONAQUISME CISTERCENC. EXCLAUSTRACÓ I 
DESAMORTITZACIÓ DELS MONESTIRS CISTERCENCS. El dia 7 de juliol, a partir 
de les 9 del matí, al monestir de Santes Creus (Aiguamúrcia, l’Alt Camp). 

Més informació: absc@tinet.org.  
 
− Can Quintana. Museu de la Mediterrània. Dintre del CICLE MAR ART D’ART 

CONTEMPORANI, CLAUSURA DE L’EXPOSICIÓ “FONS MARINS”, de Joaquim Falcó. El 
dia 30 de juny a l’Espai 3 de la seu de Can Quintana a Torroella de Montgrí (el Baix Empordà). 
Més informació: canquintana@torroella.org.  
 

− Carrutxa . EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES SOBRE LES DANSES DEL SEGUICI DE LA 
FESTA MAJOR DE REUS. Fins el 22 de juny a l’Arxiu Històric Municipal de Reus (el Baix 
Camp). 
Més informació: correu@carrutxa.org.  
 

− Centre d’Estudis de l’Hospitalet. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE L’HOSPITALET LLOC DE 
MEMÒRIA. EXILI, DEPORTACIÓ, REPRESSIÓ I LLUITA ANTIFRANQUISTA. El dia 19 de juny 
a les set de la tarda al Centre Cultural Barrada de l’Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès).  
Més informació: celh@catalonia.org.  

 
− Centre d’Estudis de Montjuïc. Dintre del 2n. CICLE DE XERRADES I ITINERARIS 

MONTJUÏC, TRESOR DE BARCELONA. MUNTANYA I CIUTAT, CONFERÈNCIA: “ELS 
TRANSPORTS ELÈCTRICS A MONTJUÏC”, a càrrec de Ricard Fernández. El dia 21 de juny, a 
les vuit del vespre, al Centre Cívic de la Font de la Guatlla a Barcelona (el Barcelonès).  
Més informació: ce_montjuic@hotmail.com.  
 

− Centre d’Estudis Lacetans – Grup de Natura del Solsonès. XERRADA SOBRE XILE. El dia 6 
de juliol a Solsona (el Solsonès). 
Més informació: gns@lacetans.org.  
 

− Centre d’Estudis Ribagorçans. V JORNADES D’ESTUDI DEL CERIB. LA PÈRDUA DELS 
FURS A LA RIBAGORÇA: DE LES ALTERACIONS COMTALS AL DECRET DE NOVA 
PLANTA. Entre el 29 de juny i l’1 de juliol a Benavarri (la Ribagorça). 
Més informació: info@cerib.org.  

 
− Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar. Dintre del CICLE D’ART 2007, 

CLAUSURA DE L’EXPOSICIÓ DE JUDITH JANSÀ. El dia 29 de juny, a la sala d’actes del 
CERAP a Riudoms (el Baix Camp). 
Més informació: cerap@cerap.net.  
 

− Centre d’Estudis Santjustencs.  
o Dintre del CICLE DE CONFERÈNCIES I SORTIDES SOBRE LA 

INDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA, VISITA A NÚRIA I/O R IPOLL I 
EXCURSIÓ DE CLOENDA A LES GORGES DE NÚRIA (el Ripollès). El dia 17 de juny. 

o Dintre del CICLE DE PROJECCIONS DE DOCUMENTALS “30 MINUTS AL 
RENTAPEUS”, projecció dels següents documentals: 
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� UN RIU CANSAT. El dia 20 de juny. 
� GUERNICA, PINTURA DE GUERRA. El dia 27 de juny. 
� COSTA BRAVA, COSTA HERETADA. El dia 4 de juliol. 
� EL COMBOI DELS 927. El dia 11 de juliol. 

Aquests documentals es projectaran a partir de les deu de la nit a la plaça de Mn. Cinto 
Verdaguer de Sant Just Desvern (el Baix Llobregat).  

Més informació: centredestudis@santjust.org.  
 

− Centre d’Estudis Sinibald de Mas. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE GEOGRAFIA DE LES 
VEUS, de David Nel·lo, a càrrec de Maria Rosa Wennberg. El dia 22 de juny, a les vuit del vespre, 
a la Biblioplatja de Torredembarra (el Tarragonès). 
Més informació: sinibald@tinet.cat.  
 

− Centre de Lectura de Reus. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “CUBA NO ÉS FÀCIL”, de Jordi 
Sanchez. Al vestíbul del Teatre Bartrina de Reus fins el 15 de juliol. 
Més informació: secretaria@centrelectura.cat.  

 
− Centre Picasso i Centre Miró. EXPOSICIÓ “PICASSO/MIRÓ – HORTA/MONT-ROIG. DOS 

GENIS, DOS POBLES”. A partir del 14 de juliol al convent de Sant Salvador d’Horta de Sant 
Joan (la Terra Alta). Més informació: mail@centrepicasso.cat.   
 

− Grup Alacant. Centre d’Estudis Folclòrics.  
o PRESENTACIÓ DEL DOBLE CD I LLIBRE JA PLORA, LA NYORA. MÚSICA I 

LITERATURA DE TRADICIÓ ORAL DE GUARDAMAR DEL SEGURA, a càrrec de 
Manuel Luna i de Lluís-Xavier Flores. El 19 de juny a les vuit del vespre al Museo de la 
Ciudad de Múrcia.  

o CONFERÈNCIA: “LA MALAGUENYA A LES TERRES MERIDIONALS 
VALENCIANES”, a càrrec de Lluís-Xavier Flores i Emilio del Carmelo Tomás. El dia 5 
de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, al Museu d’Art Contemporani de Castelló (la 
Plana Alta). 

o Dintre del CICLE MÚSIQUES DEL MÓN, ACTUACIÓ DEL SO D’ALACANT. El 6 de 
juliol a les onze de la nit a la Seu Universitària d’Alacant (l’Alacantí). 

o Entre el 9 i 13 de juliol, dintre de la FESTCAT de Llívia (la Cerdanya), cursos a càrrec de 
Miquel-Àngel i Lluís-Xavier Flores: 

� CURS DE BALLS TRADICIONALS VALENCIANS: “BOLEROS I BALLS DE 
COMPTES”. Al matí. 

� TALLER DE BALL TRADICIONAL DEL SUD VALENCIÀ: “BOLEROS, 
JOTES I FANDANGOS”. A la tarda. 

Més informació: rvfol@wanadoo.es.  
 

− Grup de Natura del Solsonès. Centre d’Estudis Lacetans:  
o XERRADA SOBRE XILE. El dia 6 de juliol. 
o SORTIDA DE CAP DE SETMANA PER A DESCOBRIR LA NATURA DEL 

SOLSONÈS. Els dies 14 i 15 de juliol. 
Per a més informació: gns@lacetans.org.  
 

− Grup de Recerca de Cervelló. EXPOSICIÓ “LLUMINÀRIA. OBJECTES DE LLUM DEL 
FONS DEL GRUP DE RECERCA DE CERVELLÓ. Del 27 al 29 de juliol i el 3 d’agost, de set a 
nou del vespre, a Ca la Flamenca (Cervelló, el Baix Llobregat). 
Més informació: gruprecerca@latinmail.com.  
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− Institut Català d’Antropologia . JORNADA SOBRE MOBBING IMMOBILIARI. El dia 27 de 
juny de 2007, a partir de les nou del matí, a l’Auditori CERC de Barcelona (el Barcelonès).  
Més informació: secretaria@icantropologia.org.  
 

− Institut d’Estudis Comarcals del Montsià. Dintre del V CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE 
HISTÒRIA I CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DEL MONTSIÀ, XERRADA: “DE LA 
COVA A LA BARRACA, FINS A L’HABITATGE SOSTENIBLE”, a càrrec de Francesc Torres 
Reverté. El dia 21 de juny, a les sis de la tarda, al Casal d’Amposta (el Montsià). 
Més informació: iecmonts@tinet.cat.  
 

− Institut d’Estudis del Camp del Túria. COMMEMORACIÓ DELS 300 ANYS DE LA 
SIGNATURA DEL DECRET DE NOVA PLANTA. CONCERT D’AL TALL I LA BANDA 
PRIMITIVA DE LLÍVIA. El dia 30 de juny a l’Auditori de la Banda Primitiva de Llíria (el Camp 
del Túria). 
Més informació: carles@consolatdemar.com.  

 
− Institut d’Estudis Penedesencs i Universitat de Barcelona. CURS: “L’ORGANITZACIÓ 

TERRITORIAL CATALANA, UNA QÜESTIÓ IRRESSOLUBLE? EL PENEDÈS I ELS 
CONFINS METROPOLITANS: LA QÜESTIÓ DE LES VEGUERIES. El 12 de juliol, de 4 de la 
tarda a dos quarts de nou del vespre. Més informació: secretaria@iepenedesencs.org.  
 

− Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida . Dintre del CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE EL 
300 ANIVERSARI DE LA BATALLA D’ALMANSA, XERRADA: “L A INFLUÈNCIA DEL 
DECRET DE NOVA PLANTA EN LES FESTES VALENCIANES”, a càrrec de Sergi Gómez i 
Soler. El dia 30 de juny, a les vuit del vespre. a l’antiga almàssera d’Aielo de Malferit (la Vall 
d’Albaida). 
Més informació: ieva@ieva.info.  
 

− Institut d’Estudis Vallencs. 
o Dintre de LA PARRA. ACTIVITATS DE PETIT FORMAT: 

� A ENDREÇAR EL JARDÍ! APROXIMACIÓ A LA XEROJARDINERIA, a càrrec 
de Gisela Andrés Pujol. El dia 20 de juny a les vuit del vespre al pati de Sant Roc 
de la seu de l’IEV a Valls (l’Alt Camp). 

� CONCERT: “EL PAISATGE DE L’ÀNIMA”, a càrrec de Dídac Rocher. El dia 22 
de juny a les vuit del vespre al pati de Sant Roc de la seu de l’IEV. 

o INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “POLÍEDRE: CERÀMICA, PINTURA, GRAVAT 
ESCULTURA”, a cura del Grup d’Art Políedre. El 27 de juny a les vuit del vespre a la sala 
de Sant Roc de la seu de l’IEV. 

Més informació: iev@iev.es.  
 

− Patronat pro Batea. SEGONA SETMANA CULTURAL DE BATEA. Entre el 3 i el 9 de juliol a 
Batea (la Terra Alta).  
Més informació: PERERAMS@telefonica.net.  
 

− Taller Arxiu de les Terres de l’Ebre. En el marc de la FESTA DEL RENAIXEMENT, 
COL·LOQUIS D’ART, CULTURA I SOCIETAT A L’ÈPOCA DEL RENAIXEMENT. Entre el 4 
i el 7 de juliol a l’Espai Sant Domènec de Tortosa (el Baix Ebre). 
Més informació: acurto@baixebre.altanet.org.  
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II NNSSTTII TTUUTT  DD’’ EESSTTUUDDII SS  CCAATTAALL AANNSS 
 

www.iec.cat 
 
 
ACTIVITATS 
 

 
− PRESENTACIÓ DE L'OBRA LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES: I. LLIBRE DELS FEITS DEL 

REI EN JAUME, de Ferran Soldevila, revisat filològicament i històrica per Jordi Bruguera i M. 
Teresa Ferrer. La presentació serà a càrrec d'Albert G. Hauf, membre de la SHA. Lloc: Sala 
Nicolau d'Olwer. Data: 20 juny de 2007. Horari: 18.30 hores. Organitza: Secció Històrico-
Arqueològica 

 
− SESSIÓ DE RECEPCIÓ DEL MEMBRE NUMERARI DE LA SECCIÓ TOMÀS MARTÍNEZ 

ROMERO. El discurs de recepció versarà sobre Tòpics literaris, traducció medieval i tradició 
romànica. Lloc: Sala Pi i Sunyer. Data: 21 juny de 2007. Horari: 19.30 hores. Organitza: Secció 
Històrico-Arqueològica A/e: sha@iec.cat 

 
− CURS. LA TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ EN EL MÓN ANTIC. Aquest curs està 

adreçat, principalment, a professors de llatí i de grec. Lloc: Sala Pi i Sunyer. Dates: 2, 3, 4, 5, 9, 
10, 11 i 12 de juliol. Horari: 9.30 hores. Organitza: Societat Catalana d’Estudis Clàssics. A/e: 
scec@iec.cat. Cal inscriure-s’hi prèviament. Aquest curs serà reconegut com a activitat de 
formació pel Departament d'Educació. 

 
− V CONGRÉS DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D'ESTUDIS AGRARIS: «1907-2007: CENT 

ANYS D'AGRICULTURA CATALANA. CENT ANYS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS 
CATALANS». Lloc: Escola d'Agricultura de Barcelona. Dates: 4, 5 i 6 de juliol. Horari: Tot el dia 
Organitza: Institució Catalana d’Estudis Agraris. A/e: icea@iec.cat .Cal inscriure-s'hi prèviament. 

 
 
PUBLICACIONS 
 
− ALBET MAS, Abel (ed.). Enric Lluch i Martín: L'obra escrita. Barcelona: Societat Catalana de 

Geografia, 2007. 394 p.  
 
- ALEGRET SANROMÀ, Salvador; BAYÉS, Pilarín. Petita història de l'Institut d'Estudis 

Catalans. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2007.  
 
- ALEBRET SANROMÀ, Salvador (dir.); MIRET, Eulàlia (coord.). L'Institut d'Estudis Catalans, 

avui. Barcelona, Alacant, Castelló de la Plana, Lleida, Perpinyà. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 2007. 43 p.  

 
− Estudis Romànics (Vol. 29). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. 702 p.  
 
- GARCIA RAMON, Maria Dolors. Exploració, geografia i estudis postcolonials: una mirada de 

gènere sobre les narratives de viatges (Gertrude Bell, 1868-1926). Discurs de recepció de Maria 
Dolors Garcia Ramon com a membre numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegit 
el dia 21 de maig de 2007. Resposta de Joan Vilà-Valentí, membre emèrit de la Secció de Filosofia 
i Ciències Socials. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. 28 p. 
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- SOLDEVILA, Ferran; BRUGUERA, Jordi (revisió filològica); FERRER MALLOL, M. Teresa 
(revisió històrica). Les quatre grans Cròniques: I. Llibre dels feits del rei en Jaume. Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans, 2007 (“Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica”, 73). 2007. 532 
p.  

 
- TURRÓ MARTÍNEZ, Antoni. Les emissions monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939) 

I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i locals). Barcelona: Societat Catalana d’Estudis 
Numismàtics, 2007. 28 p. 

 
- VERNET, Joan; PARÉS, Ramon (dir.). La Ciència en la història dels Països Catalans II. Del 

naixement de la ciència moderna a la Il·lustració. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; 
Universitat de València, 2007. 774 p.  

 
 
 
 

 
 

BBEEQQUUEESS,,  PPRREEMM II SS  II   CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRII EESS  
  
BBeeqquueess  
 

− 2a. Beca Maria Àngels Anglada. Convoca: Càtedra Maria Àngels Anglada. L’objectiu de la 
beca és fomentar la recerca i contribuir al coneixement de l’obra de M. Àngels Anglada, així 
com d'alguns dels aspectes de la seva obra. Així doncs, va adreçada al millor projecte 
d’investigació sobre l’obra d’aquesta autora. Dotada amb 3.000 €. Termini: 28 de setembre de 
2007. Més informació: Càtedra Maria Àngels Anglada. Tel. 972 418 960, dir.cmaa@udg.es. 

 
− Beca de recerca Ciutat de Figueres 2007. Convoca: Ajuntament de Figueres. Beca al millor 

projecte d´investigació inèdit en el camp de les ciències socials i humanes, 
prioritàriament en l´àmbit de la història i la geografia, referit a la ciutat de Figueres. Dotació: 
4.600 €. Termini: 31 d'ctubre de 2007. Més informació:  
http://www.ddgi.cat/webfigue/ajuntament.html.  

 
− Beques per a l’estudi del dialecte pallarès. Convoca: Grup d’Estudis de Llengua i Literatura 

de Ponent i del Pirineu. Deu beques per al projecte Aixalda. Estudi integral del dialecte 
Pallarès. Aquestes beques tindran una durada màxima de sis mesos, de juliol a desembre de 
2007. Dotació: 1.200 € cada beca. Termini: 22 de juny de 2007. Més informació: 
pallarssobira@cpnl.cat.  

 
− Beques per a la realització de projectes de recerca sobre el patrimoni etnològic de 

Catalunya. Convoca: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Beques per a 
la realització de treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya corresponents a 
l'any 2007, en els següents àmbits: treballs de recerca etnològica i reballs de recerca 
etnomusicològica. Aquests treballs hauran d'estar redactats en llengua catalana. Destinataris: 
Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques que, a títol individual o col·lectiu, 
presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya. 
Dotació: Un mínim de 3.000 € i un màxim de 6.000 €. Termini: 16 de juny de 2007. Més 
informació: observatori.cultura@gencat.net.  

 
  
  



Infocentres núm.46  pàg.  12 

  
PPrr eemmiiss 
 

− 1er. Premi de recerca divulgativa del món trabucaire. Convoca: Coordinadora de 
Trabucaires. Concurs per premiar un treball de recerca de caràcter divulgatiu sobre el tema: 
“La resistència popular durant la Guerra del Francès: el paper dels trabucaires”. El treballs han 
de cercar i explicar el paper que va desenvolupar el moviment trabucaire dins la resistència 
civil que va sorgir com a reacció enfront de la dominació francesa durant l’anomenada Guerra 
del Francès (1808-1814). La participació està oberta a tothom, en especial als estudiosos i 
coneixedors del món trabucaire. Dotació: 1.000 €. Termini: 31 de desembre de 2007. Més 
informació: coordinadora@trabucaires.net.  

 
− 1er. Premi de fotografia digital de muntanya Agustí Torrents i Barrachina. Convoca: 

Balmat Esports. Premi a la millor fotografia digital en dos àmbits: muntanyes del món i 
Pedraforca. Una mateixa fotografia podrà optar a premi en ambdós temes. Podran participar 
tots els aficionats que ho desitgin, residents en qualsevol país, excepte els empleats de Balmat. 
Dotació: Xecs regal per bescanviar per material esportiu a les botigues Balmat per a un primer 
premi i un premi finalista per categoria. Termini: 15 de setembre de 2007. Més informació: 
http://www.balmat.com.  

 
− 12è. Premi de Literatura Científica. Convoca: Fundació Catalana per a la Recerca i la 

Innovació. Aquest premi té l’objectiu de potenciar la presència de continguts científics a les 
obres literàries. Dotació: 10.000 €. Termini: 26 de juny de 2007. Més informació: 
http://www.fcr.es.  

 
− 2n. Concurs de fotografia de Batea. Convoca: Patronat pro Batea. Concurs adreçat a 

fotografies que tinguin Batea (monuments, masos, paisatges, detalls, etc.) com a tema. Hi haurà 
dues categories: menors de 15 anys i majors de 15 anys. Els premis seran els mateixos per a les 
dues categories: 1ers. premis: 100 € i un trofeu commemoratiu; 2ons. premis: 75 € i un trofeu 
commemoratiu; 3ers. premis: 50 € i un trofeu commemoratiu. Termini: 25 de juny de 2007. 
Més informació: http://www.sre.urv.es/irmu/batea/.  

 
− 2n. Premi d’investigació Martí Pous i Serra. Convoca: Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 

Aquest premi té l’objectiu d’estimular la recerca historiogràfica en el camp de la història local, 
aprofundint especialment en el patrimoni i la cultura de Sant Andreu de Palomar i/o de l’àmbit 
del Pla de Barcelona. Dotació: 2.500 €. Termini: 15 d’octubre de 2007. Més informació: 
http://www.sant-andreu.com/entitats/ceii/.  

 
− 9è. Premi Bernat Capó. Convoca: Edicions del Bullent. Pot optar a aquest premi qualsevol 

obra de divulgació de cultura popular. Dotació: 6.000 €. Termini: 30 de setembre de 2007. Més 
informació: http://www.bullent.net.  

 
− Premi Joan Amades de cultura popular. Convoca: Ajuntament de Tarragona. Poden optar a 

aquest premi treballs d’assaig o d’investigació escrits en llengua catalana que tractin temes 
relacionats amb la cultura popular i tradicional dels Països Catalans, que no estiguin subjectes a 
encàrrecs o beques i que siguin elaborats amb criteris de divulgació. Termini: 31 d’agost de 
2007. Dotat amb 3.000 €. Més informació: tel. 977 296 100, correu@premisliteraris.org.  

 
− VIII Premi Leandre Colomer de novel·la històrica. Convoca: Viena Edicions. Poden optar 

al Premi Leandre Colomer de Novel·la d’Història de Catalunya i de països de parla catalanes 
novel·les originals i inèdites en català, basades en fets reals de la història de Catalunya i dels 
països de parla catalana. Dotació: 1.500 €. Termini: 15 d'octubre de 2007. Més informació: 
http://www.vienaeditorial.com.  
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− XIII Premi d’assaig Artur Bladé i Desumvila . Convoca: Centre d’Estudis de la Ribera 

d’Ebre. Premi destinat a rreballs inèdits d’assaig, de recerca o d’investigació sobre història, art, 
etnologia, geografia, arqueologia, literatura, economia, lingüística, política, folklore, 
sociologia, agricultura, geologia... relacionats amb la Ribera d’Ebre, els seus pobles o els seus 
personatges. També poden optar al premi memòries, diaris personals, biografies i 
autobiografies. Dotació: 2.200 €. Termini: 11 d’octubre de 2007. Més informació: 
cere@riberadebre.org. 

 
− XXV Premi de narrativa Ribera d’Ebre . Convoca: Ajuntament de Vinebre. Premi a treballs 

inèdits de narrativa, escrits en català, i que no s’hagin presentat a altres premis pendents 
d’adjudicació ni que hagin estat guardonats anteriorment en altres concursos. Aquestat treballs 
hauran de tenir una extensió de setanta-cinc a cent cinquanta folis. Dotació: 3.000 €. Termini: 
25 de juny de 2007. Més informació: aj.vinebre@altanet.org.  

 
 
AAjj uuttss  
 

− Ajut per a l’elaboració de treballs sobre l’administració local i la Unió Europea. Convoca: 
Patronat Català pro Europa. L'Oficina a Girona del Patronat Català Pro Europa, amb el 
patrocini de la Diputació de Girona, concedeix un ajut econòmic amb la finalitat de fomentar la 
realització de treballs i estudis que analitzin la repercussió de les actuacions de la Unió 
Europea en les polítiques públiques locals. Destinataris: Podran optar a l’ajut les persones amb 
nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea, dels estats de l'Espai Econòmic 
Europeu, dels estats candidats a l’adhesió, o d'Andorra, que acreditin la seva residència a 
Catalunya. Dotació: 8.000 €. Termini: 15 de novembre de 2007. Més informació: 
pcpe.girona@infoeuropa.org.  

 
− Ajuts a les comunitats catalanes a l’exterior per al finançament de despeses ordinàries. 

Convoca: Departament de Vicepresidència. Generalitat de Catalunya. Col·laboració en 
despeses ordinàries, de funcionament de l’entitat i actes de celebració de festes tradicionals i 
populars catalanes, d’activitats culturals d’arrel catalana i de promoció i difusió de la cultura. 
Destinataris: Comunitats catalanes a l’exterior. Tipus d’ajut: entre 15.000 i 25.000 €. Termini: 
18 de juny de 2007. Més informació: http://www.gencat.net.  

 
− Ajuts a les comunitats catalanes a l’exterior per al finançament de despeses ordinàries. 

Convoca: Departament de Vicepresidència. Generalitat de Catalunya. Col·laboració en el 
finançament de les activitats socials i/o culturals de caràcter extraordinari. Destinataris: 
Comunitats catalanes a l’exterior. Tipus d’ajut: Fins a un màxim del 80% del pressupost total 
de l’activitat. Termini: 18 de juny de 2007. Més informació: http://www.gencat.net.  

 
− Ajuts per a la creació i transformació de recursos digitals i la seva difusió i preservació. 

Convoca: Ministeri de Cultura. La seva finalitat és la creació de recursos digitals mitjançant la 
digitalització de materials que formin part del patrimoni bibliogràfic i la transformació de 
recursos digitals existents en recursos digitals accessibles. Destinat a entitats sense ànim de 
lucre, administracions públiques i agrupacions de persones físiques o jurídiques. Dotació 
econòmica per a la contractació de personal específic o la contractació de serveis externs. 
Termini: 25 de juny de 2007. Més informació: http://www.mcu.es.  
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− Concessió d’aportacions reintegrables a projectes culturals . Convoca:  Institut Català de les 

Indústries Culturals. Generalitat de Catalunya. Concessió d’aportacions reintegrables a 
projectes culturals en l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, el món editorial, del 
multimèdia, del discogràfic i musical i altres àmbits de la vida cultural, exclòs l’audiovisual. 
Destinat a empreses. Dotació màxima d’entre un 50-60% de l’import total del projecte. 
Termini: 30 d'octubre de 2007. Més informació: http://www.gencat.net.  

 
− Fons per a la recerca i la creació en àmbits artístics i de pensament contemporanis. 

Convoca: Entitat Autònoma de Difusió Cultural. Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és 
donar suport a la recerca, la investigació, l’experimentació i la creació en tots els àmbits 
artístics i de pensament contemporani: arquitectura i disseny, arts escèniques, arts plàstiques, 
arts visuals, noves tecnologies, música i art sonor, pensament i cultura científica, nous 
moviments culturals i nous llenguatges artístics i textuals. Destinataris: Persones físiques, 
entitats sense ànim de lucre, empreses i col·lectius de creadors o grups de recerca. Dotació: Els 
projectes de creació tenen una dotació màxima de 12.000 € i els de recerca, un màxim de 
25.000 €. Termini: 12 de juny de 2007. Més informació: http://www.gencat.net.  

 
− Fons per al programa de creadors en residència. Convoca: Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. Aquest fons té com a objectiu donar suport 
i incentivar les col·laboracions entre creadors i companyies i equipaments culturals, a nivell 
nacional, estatal i internacional. Hi dos tipus d’ajuts: a) Fons per a projectes de recerca, creació 
i producció, dotat amb un màxim de 10.000 € i b) Fons per a projectes en tots els àmbits 
artístics i de creació associats a un organisme o equipament cultural especialitzat, dotat fins 
amb 50.000 €  i un màxim del 75% del cost del projecte. Termini: 9 de juliol de 2007. Més 
informació: http://www.gencat.net.  

 
 
 
SSuubbvveenncciioonnss  
  

− Licitacions per a projectes de recerca de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 
Catalunya. Convoca: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de 
Catalunya. Contractes de licitació per a programes de recerca per desenvolupar l’inventari de 
patrimoni etnològic de Catalunya. Dos tipus de lots: cinc de projectes d’anàlisi i sis més de 
projectes de documentació. Dotació: projectes d’anàlisi: 30.000 € cadascun; projectes de 
documentació: 6.000 € cadascun. Termini: 11 de juliol de 2007. Més informació: 
http://www.gencat.net.  

− Subvencions destinades al funcionament i les activitats dels museus. Convoca: 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. Subvencions 
destinades a l’adequació de les dades documentals dels fons dels museus i la redacció i/o edició 
de guies per als visitants dels museus. Destinades a entitats sense ànim de lucre, ens locals i 
fundacions. Dotació econòmica no superior al 80% del cost total de l’activitat. Termini: 17 de 
juny de 2007. Més informació: http://www.gencat.net.  

 
− Subvencions per a l’organització d’activitats i esdeveniments que contribueixin a la 

promoció en el sector cultural. Convoca:  Institut Català de les Indústries Culturals. 
Generalitat de Catalunya. Aquestes subvencions tenen com a objectiu impulsar prioritàriament 
aquells projectes que promoguin la socialització del consum cultural i la fidelització del públic 
dins els àmbits culturals. Destinataris: empreses i entitats de caràcter privat. Dotació 
econòmica. Termini: 17 de setembre de 2007. Més informació: http://www.gencat.net.  
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Trobareu més informació d’aquestes convocatòries al portal de l’Institut Ramon Muntaner: 
http://www.irmu.org .  
 
 
 
  
AALL TTRREESS  II NNFFOORRMM AACCII OONNSS  DD’’ II NNTTEERRÈÈSS  
  
Cursos de la URV – Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre. Enguany, la UETE proposa una 
sèrie de cursos que poden interessar als centres d'estudis: 
 

- PAISATGE I TURISME A LES TERRES DE L'EBRE 
Móra d'Ebre, del 18 al 20 de juliol 
20 hores 
 
- IX CURS DE JOCS TRADICIONALS 
Horta de Sant Joan, del 15 al 22 de juliol 
40 hores 

 
- PICASSO I CATALUNYA 
Horta de Sant Joan, del 28 al 30 de setembre 
15 hores 

 
- LITERATURA EBRENCA DE L'EXILI 
Tortosa (EMD Jesús), del 2 al 4 de juliol 
15 hores 

 
El període de matrícula d’aquests cursos va del 2 de maig al 18 de juliol. Places limitades. 
Per a més informació: http://www.urv.cat.  
 
I Trobada Autonòmica de Jocs Tradicionals. Jornada Cultural i Esportiva . El dia 30 de juny, al 
Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, es durà a terme aquesta trobada, amb l’objectiu de 
fomentar de recuperació del patrimoni cultural lúdic valencià. 
Per a més informació: http://blogs.ya.com/jocsitradicions. 
 

 
 
 

IInnffoocceennttrreess  ccoommppttaa  aammbb  eell   ssuuppoorr tt   ddee  
 
 


