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L’ús de la tecnologia en el temps actual
Des del mes de març els centres d’estu-

dis, la CCEPC i l’IRMU no hem pogut fer altra 
cosa que adaptar-nos a la situació provoca-
da per la Covid-19. Hem hagut de cancel·lar 
la majoria d’activitats presencials o durant 
l’estiu i inicis de tardor les hem hagut de 
realitzar amb totes les precaucions dictades 
per les autoritats sanitàries.  Però al mateix 
temps hem continuat fent activitat no pre-
sencial utilitzant la tecnologia actual. S’han 
fet moltíssimes reunions, presentacions de 
llibres i revistes o celebració de jornades i 
congressos. Per posar dos exemples que ens 
circumscriuen a tot el col·lectiu dels centres 
hem de remarcar la celebració del Recercat 
2020, i del XIIè Congrés de la CCEPC, amb-
dues activitats realitzades telemàticament 
en la seva totalitat. Territorialment des del 
mes d’agost s’han celebrat, entre altres: la 
Jornada Cultural Coneix la Terreta (presenci-
al i en streaming); les trobades dels centres 
de les comarques de Girona; la de Lleida, la 
Franja, Alt Pirineu, Aran i Andorra; la del 
Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el 
Priorat; les Jornades d’Estudis Penedesencs; 
les Jornades de Patrimoni Cultural de Me-
norca (semi-presencial); el Curs d’Història 
del Vallès; la trobada de l’Antiga diòcesi de 
Tortosa; la Trobada Universitat de València-
Centres d’Estudis; les Trobades Culturals 
Pirinenques…, per posar alguns exemples. 
Igualment, i en principi com a formes subs-

titutòries d’activitat presencial, s’han anat 
incorporant a la praxi dels centres diverses 
iniciatives que s’han divulgat a través de You-
tube o han estat transmeses per streaming. 
D’alguna manera hem incrementat la utilit-
zació social de la tecnologia per aconseguir 
mantenir la continuïtat dels nostres objectius 
que en bona part no són altres que la trans-
missió i la socialització del coneixement, la 
valorització del patrimoni, el reforçament de 
l’esperit crític i la presa de consciència des de 
la nostra condició humana. 

Som conscients que la tecnologia que 
hem emprat ha vingut per quedar-se, sabent 
a més a més que evolucionarà en prestacions 
i en qualitats. La tecnologia entesa com una 
característica humana que hauria de servir 
no per uniformar-nos en paràmetres de glo-
balització que ens homogeneïtzin, sinó per 
refermar les diversitats ecològiques, socials 
i culturals en una visió planetària. Pensar i 
actuar local i planetàriament.

Malgrat la sort de disposar de tecnologia 
que ens permet continuar les activitats i els 
contactes virtuals tots plegats hem enyorat 
molt poder-nos fer presents en els nostres 
espais de sociabilitat, o en els punts de 
confluència d’activitats comunes com les 
esmentades, poder compartir i mantenir les 
relacions socials presencialment. Que ben 
aviat ho puguem tornar a fer, sense deixar 
la tecnologia que amplia la difusió. 

Captura de pantalla del debat del tercer àmbit del XIIè Congrés de la CCEPC
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En el número 39 d’aquesta mateixa 
revista Joan Busqueta escrivia sobre la 
necessitat  que els Centres d’Estudis, 
com a petites comunitats arrelades al 
territori, fessin xarxa i fossin elements 
de millora de la comprensió sociocul-
tural del territori. Els Centres, amb la 
seva activitat cultural de recerca i de 
difusió del Patrimoni Cultural, són i han 
de ser ens que afavoreixin la compren-
sió de la diversitat i la responsabilitat 
ciutadana.

A partir d’aquí el concepte de Cen-
tre d’Estudi l’hem de repensar com una 
eina per afrontar i acompanyar aquesta 
nova situació social, on la ciutadania 
cada cop participa més en la presa de 
decisions i es mostra més confiada en 
les seva pròpia capacitat  com a motor 
de canvi. Hem de repensar-los com a 
actors importants en l’àmbit de la inno-
vació social, no només garants de la re-
cerca i la difusió locals, sinó peça clau 
en la implantació de les millores i els 
canvis que ens han de fer una societat 
més justa, cohesionada i desenvolupa-
da, econòmicament i socialment.

Per això hem d’esdevenir pols d’in-
novació territorial en el nostre àmbit a 
partir de la introducció de petits can-
vis, ja sigui en els mètodes de treball 
com en els d’organitzar o en les rela-
cions que establim amb els agents del 
territori. En aquest sentit no hauríem 
de perdre de vista el model d’innovació 
de la quàdruple hèlix que s’està mos-
trant com un model efectiu per assolir 
els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible. En aquest model d’innovació 
les administracions, centres de recerca, 
empreses i ciutadania actuen de forma 
col·laborativa per tal d’afrontar els 
reptes socials i trobar solucions inno-
vadores. 

Des de la Universitat Autònoma de 
Barcelona ja fa uns anys que estem tre-
ballant en la implementació d’un eco-
sistema d’innovació que ens permeti 
treballar de forma més eficient amb el 
territori en diferents àmbits, un d’ells 
el del Patrimoni Cultural. Un d’aquests 
instruments d’innovació han estat les 
Comunitats de Recerca Estratègica 
(CORE) que definim com clústers d’in-
novació territorial que faciliten la col-
laboració amb els agents del territori 
per tal de generar projectes innovadors 

i transformadors. Aquesta agrupació 
d’instituts i grups de recerca, admi-
nistracions, empreses i associacions 
ciutadanes, s’ha mostrat com una eina 
efectiva per a la detecció de sinergies, 
el desenvolupament de projectes i l’ali-
neació amb les polítiques estratègiques 
en àmbit  europeu.

Com a part d’aquest procés d’in-
novació s’estan produint petits canvis 
en la relació entre la universitat i els 
Centres d’Estudis, agents de canvi que 
agrupen aquella ciutadania interessada 
en l’estudi, la preservació i la difusió 
del patrimoni local. En el cas de la 
UAB, en els darrers anys ha augmentat 
la col·laboració amb els Centres d’Estu-
dis, a través de la creació de projectes 
conjunts, l’increment de la participació 
dels Grups de Recerca universitaris en 
projectes impulsats pels Centres d’Es-
tudis o a l’inrevés, i l’augment de la 
participació d’alumnes universitaris en 
pràctiques en els Centres.

En aquest sentit cal destacar la 
iniciativa del Curs d’Història del Vallès 
que des del 2014 organitza conjunta-
ment la UAB amb els Centres d’Estudis 
del Vallès, el suport de l’IRMU i el De-
partament d’Ensenyament. En aquests 
cursos es pretén apropar les novetats 
de la recerca local, generada des dels 
Centres d’Estudis, a la ciutadania i so-
bretot al professorat de secundària i 
universitari, a través del reconeixement 
acadèmic del Pla de formació del De-
partament d’Ensenyament i de la seva 
publicació en obert el Dipòsit Digital de 
Documents de la UAB. Les temàtiques 
també han resultat diverses, fruit de la 
col·laboració i de la presa de decisions 
conjunta entre els Centres d’Estudis va-
llesans. 

També cal destacar el paper de la 
Universitat en l’inventari del Patrimoni 
Immaterial del Vallès, impulsat des de 
la Fundació Bosch i Cardellach i el Cen-
tre d’Estudis de Granollers, que pretén 
identificar i difondre els elements de 
patrimoni immaterial dels dos vallesos 
per tal de preservar-lo i analitzar-lo. En 
aquest sentit la participació del Depar-
tament d’Antropologia Social i Cultural 
de la UAB i en concret de la Xarxa d’In-
terès en el Patrimoni Etnològic ha estat 
cabdal per a la seva posada en marxa.

Un altre dels projectes que s’estan 
duent a terme amb la col·laboració 
de la universitat i els Centres d’Estu-
dis, depassa l’àmbit territorial vallesà, 
on la UAB és el centre de referència. 
El projecte Pobles Abandonats, del que 
trobareu més informació en el número 
37 d’aquesta revista, és un clar exemple 
d’aplicació del model de la quàdruple 
hèlix (de fet quíntuple, atès que un 
dels eixos considerats és el mediambi-
ental), on la UAB, la CCEPC i l’ IRMU 
col·laboren de forma efectiva per tal 
d’inventariar, analitzar i proposar so-
lucions al repte del despoblament del 
territori de parla catalana. 

Així doncs a través de la introducció 
de petits canvis els Centres d’Estudis 
podem anar influint en la nostra mis-
sió de transformació i millora social a 
partir de la col·laboració efectiva amb 
els agents del territori. Empoderem-los 
també i prenguem consciència d’aques-
ta capacitat.

OriOl Vicente i campOs 
cOOrdinadOr de la cOre en 

patrimOni cultural de la uaB 
directOr del centre d’estudis de castellar del 

Vallès – arxiu d’Història

Centres d’Estudis, Universitats i Innovació
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Enguany commemorem els 700 anys 
de celebració del Corpus Christi a Bar-
celona. Aquesta efemèride celebra molt 
més que un fet cultural i religiós. El 
Corpus, com a festivitat inventada per 
l’Església catòlica, és una festa mo-
derna, urbana, apologètica, exhibici-
onista, cívica, bulliciosa, manipulada, 
reinventada. Corpus és teatre de carrer. 
Corpus és origen i model de festa.  

Des de la seva institució pel papa 
Urbà IV el 1264 com a festa d’exalta-
ció del cos de Crist, i del 1316 de la 
seva processó, la celebració del Corpus 
Christi ha estat un esdeveniment reli-
giós, social, cultural i festiu de primer 
ordre. A Barcelona la celebració del Cor-
pus, i de la processó —com a desfilada 
triomfal del Santíssim Sagrament— des 
del 1320, ha estat la manifestació fes-
tiva més lluïda de la ciutat i, pel que fa 
a continguts, formes i funcions, model 
d’altres celebracions d’arreu del país. 

La posada en escena solemne, pe-
dagògica i lúdica, amb representaci-
ons itinerants i elements escenogràfics 
enriquint els entremesos, és l’origen 
d’expressions folklòriques —gegants, 
bestiari, diables, danses i músiques— 
que conformen gran part del patrimoni 

del país. Com a festa urbana, el Corpus 
al llarg dels anys va saber integrar tot 
el teixit social de la ciutat atorgant-li 
atribucions i presència en la processó. 
D’aquesta manera, la festa del Corpus 
ha estat durant segles la autèntica fes-
ta major de Barcelona.

La fotografia però mostra la pro-
cessó en un dels períodes més foscos 
de la nostra història: el franquisme. La 
dictadura, com en altres àmbits de la 
societat, va manipular qualsevol tipus 
de festivitat d’origen religiós amb el 
vistiplau de la jerarquia catòlica addic-
te al règim. Processons com aquesta del 
1949, farcida d’uniformes militars i del 
Movimiento, amb autoritats civils i reli-
gioses allunyades de la ciutadania, van 
deixar un mal record en molts sectors 
de la societat i, esborrant més de sis 
segles de brillant celebració popular, 
desprestigiaren la festa durant moltes 
dècades.    

La imatge, amb un primer pla de la 
rica custòdia instal·lada sobre el tron 
del rei Martí, mostra el pas de la pro-
cessó per la plaça Nova. Una plaça Nova 
irreconeixible per a qualsevol persona 
amb menys de seixanta anys. De tots 
els edificis que hi apareixen, només el 

palau Episcopal i les dues torres roma-
nes es conserven actualment en una 
plaça convertida en el cul-de-sac de 
l’avinguda de la Catedral. 

La plaça Nova però, des de la seva 
obertura l’any 1355 a la vila nova dels 
Arcs, sempre havia estat la plaça major 
d’un petit poble al cor de la ciutat. Una 
plaça plena de veïns i comerços, centre 
vital del barri de la Catedral. Un barri 
que, amb esdeveniments com la pro-
cessó del Corpus, era el centre social, 
comercial i festiu de la ciutat.

Però, fent desaparèixer carrers i edi-
ficis, l’obertura de la Via Laietana pri-
mer, els bombardejos de l’any 1938 des-
prés i, més tard, l’obertura de l’avinguda 
de la Catedral van tenir conseqüències 
terribles per a veïns i comerços i per a 
una manera de viure i relacionar-se que, 
en ple centre de la ciutat, era excepcio-
nal. Les Festes de Sant Roc, i poc més, 
són el testimoni viu del que queda de 
la plaça Nova i del barri de la Catedral, 
«el Barri Perdut».

xaVier cOrdOmí

president de l’assOciació de Festes de la 
plaça nOVa

700 anys del Corpus a Barcelona i a la 
plaça Nova, plaça major del «Barri Perdut»

«Processó de Corpus 
passant per la plaça 
Nova el 16 de juny de 
1949». Carlos Pérez 
de Rozas. 1949. Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona, 
referència. A_10_1_
S4_263. Publicada en 
l’exposició «1938. El 
barri de la Catedral sota 
les bombes. Les Festes 
de Sant Roc poc abans 
i poc després de la 
guerra», produïda l’any 
2019 per l’Associació de 
Festes de la Plaça Nova.



c o n e g u e m  e l s  c e n t r e s  d ’ e s t u d i s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

El territori
L’aigua és un del principals defi-

nidors de la comarca de l’Horta Sud. 
Diverses són les relacions amb aquest 
element vital per a la vida. D’una ban-
da el territori està lligat a la plana 
costera adjacent al golf de València i 
al gran llac, conegut com l’Albufera, 
un ecosistema atapeït de vida i refugi 
de múltiples espècies. D’altra el seu 
sistema aqüífer està drenat pel riu Tú-
ria, a través del últims 20 Km, com-
post de nombrosos assuts, sèquies i 
ramals que irriguen la seua horta, una 
de les zones agrícoles tradicionals 
més fèrtils del País Valencià. El Túria, 
és històricament la frontera natural 
entre l’Horta Nord i l’Horta Sud. Tan-
mateix a partir, sobretot, dels anys 
seixanta, es va accelerar el pas d’una 
societat agrícola de gran producció a 
una altra, l’actual, majoritàriament 
industrial i de serveis amb una pobla-
ció de més de 500.000 habitants.

Origen de l’IDECO de L’HS
En 1982 naixia l’Institut d’Estudis 

Comarcals de l’Horta Sud (IDECO.HS). 
Eren anys de sinèrgies i de transfor-
mació en la comarca. Partits polítics, 
sindicats i associacions democràti-
ques en tots els pobles eixien a la 
llum després d’anys de dictadura. En 
1978 es publicava el periòdic L’Horta, 
un intent de premsa comarcal d’agita-
ció cívica, democràtica i nacionalista 
i, en 1983, 7 Dies de la Comarca, una 
decidida aposta per teixir una cons-
ciència comarcal. Es constituïen, en 

1979, els primers Ajuntaments Demo-
cràtics i l’Ajuntament de Picanya, mu-
nicipi de l’Horta Sud, era el primer, el 
25 de març, en demanar oficialment 
l’autonomia del País Valencià. L’IDE-
CO.HS esdevenia, doncs, en aquell 
1982, el primer institut d’estudis 
d’àmbit comarcal en crear-se al País 
Valencià. Tanmateix l’entitat tenia el 
seu origen en les experiències d’altres 
instituts similars creats a Catalunya, 
com ara l’Institut d’Estudis Emporda-
nesos (IEE). Són, per tant, vora a 40 
anys, els que L’IDECO de l’Horta Sud, 
ve animant la vida cultural dels seus 
pobles, tot contribuint a vertebrar el 
seu territori, desvelant la consciència 
de la seua realitat comarcal.

 
La Revista Annals

Entre les iniciatives cal destacar 
la publicació de la revista Annals 
(1982-2019), vehicle de comunicació 
dels resultats de les investigacions 
realitzada en diferents àmbits comar-
cals. Especialment significatius van 
estar les edicions dins d’Annals dels 
treballs guanyadors dels Premis «Les 
dones de l’Horta al llarg del temps», 
convocats entre 1989 i 1991. El dar-
rer número d’Annals es va editar l’any 
2019, amb les actes del Vé Congrés 
d’Història de l’Horta Sud. 

 
Premis d’Investigació Comarcal

Amb la determinació de fomentar 
projectes d’investigació i estudi dins 
de d’espai comarcal, en 1988, es va 
crear el Premi d’Investigació de l’Hor-

ta Sud, que compta actualment amb el 
patrocini de la Mancomunitat Inter-
municipal de l’Horta Sud i de l’Ajunta-
ment de Torrent. Enguany ha arribat a 
la seua 24a edició amb l’atorgament 
del premi al projecte presentat per 
Santi Ferrandis Valero, amb el títol: 
«Faustí Barberà. El pare del valenci-
anisme polític» pel seu interès en la 
recerca, aprofundiment i anàlisi del 
pensament polític del metge, editor, 
erudit i bibliòfil Faustí Barberà i Martí 
(Alaquàs, 1850-València, 1924).

Publicacions
La convocatòria del premis ha do-

nat lloc a la publicació de les obres 
guanyadores en la col·lecció Mono-
grafies de l’Horta Sud. Fins ara s’han 
editat dins de la citada col·lecció 
catorze llibres sobre distintes reali-
tats temàtiques. Entre les darreres 
publicacions esmentem Arqueologia 
de l’Horta Sud. L’origen d’una comarca 
històrica de Llorenç Alapont i Adrià 
Pitarch; Les veus de l’Horta Sud. Cam-
panars, campanes, campaners i tocs 
de campana de Pau Sarrió i Modernes, 
lliures i preparades. El Grup Femení de 
la Residència d’Estudiants de Madrid 
en temps de guerra: L’Hort de les Pal-
mes de Picanya de Wilson Ferrús. 

Altres obres editades, amb la Uni-
versitat de València i ajuntaments 
de la comarca, que omplint un buit 
historiogràfic de l’Horta Sud, han 
estat Un món rural en transformació 
de Vicent Olmos i V. S. Tamarit (ed.); 
Vida, instituciones y Universidad en 

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud

Taller Viquipèdia. 2017



la historia de València d’Enric Juan i 
M. Febrer (ed.) o L’art actual a l’Horta 
Sud de Pasqual Patuel. 

Mapes comarcals
Per tal de potenciar la imatge de 

la comarca entre els seus habitants, 
tot afermant la consciència de formar 
part d’un marc humà culturalment 
vertebrat es van crear en 1985 els 
mapes de l’Horta Sud de gran mida 
amb dimensions de 100 x 70, sota 
la direcció de Vicent Rosselló Verger, 
professor de geografia de la Universi-
tat de València. Per completar aquest 
coneixement cartogràfic i toponímic 
també es va editar una carpeta didàc-
tica de mapes escolars de l’Horta Sud, 
amb un total de 10 mapes, amb el 

propòsit d’ajudar els centres escolars 
al coneixement del fet comarcal. 

Guardons comarcals
La convocatòria del Premi Quico 

Moret de la Concòrdia per reconèixer 
persones i institucions que s’han dis-
tingit en la vertebració, cohesió soci-
al i desenvolupament de l’Horta Sud, 
ha estat una necessitat sentida des 
de fa temps per l’IDECO. Han rebut 
aquest premi Josep Ferrís, la Nostra 
Escola Comarcal, Enric Juan, Florida 
Centre de Formació, Albert Taberner, 
les associacions de Vela Llatina, la 
Cooperativa de Serveis COINSER, Vi-
cent Olmos i l’Horta Teatre. A aquest 
guardó s’ha afegit els darrers anys el 
Premi Carmen Valero a la Promoció 

de la Cultura Valenciana per valorar 
aquelles persones que treballen per 
la difusió i normalització de la nos-
tra llengua i cultura. Han estat guar-
donats Josep Antoni Ferrer, Amàlia 
Alba, Conxa Chust i Rosa Raga

Congressos d’Història de l’Horta 
Sud

Altres iniciatives emblemàtiques i 
d’estímul a la recerca han estat l’or-
ganització dels Congressos d’Història 
de l’Horta Sud, amb d’altres entitats 
com ara la Universitat de València, els 
ajuntaments de la comarca, els Qua-
derns d’Investigació d’Alaquàs, Flori-
da Centre de Formació, Caixa Popular 
i la Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud. Fins ara s’han desenvolu-
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Assemblea general de l’Ideco de l’Horta Sud. 
2018.

Festa Ideco Horta Sud. Torrent, 2018
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pat cinc congressos comarcals a les 
ciutats de Torrent, Catarroja i Ala-
quàs. 

Jornades d’estudi i investigació
A aquestes embranzides de la nos-

tra entitat cal afegir la col·laboració 
amb l’Institut Valencià de la Dona i 
el CEFIRE de Torrent en les Jornades i 
Estudis d’investigació en les distintes 
convocatòries de «La Dona de l’Hor-
ta al llarg del temps» o la Trobada 
d’Associacions comarcals, celebrada 
al Museu Comarcal Josep Ferrís, en 
2017, organitzada per la Fundació 
Horta Sud i L’IDECO que va reunir a 
vint-i-vuit entitats d’àmbit comarcal 
per a debatre sobre el futur de la co-
marca.  

Viquipèdia de l’Horta Sud
Recollir la vida i la trajectòria cí-

vica de ciutadans i ciutadanes, que 
conforma el plural patrimoni humà 
que ha intervingut en el desenvolu-
pament del territori, va portar a cons-
tituir, en 2017, el Consell Redactor de 
la Viquipèdia de l’Horta Sud, amb la 
col·laboració d’Amical Viquipèdia. 
Hi són presents redactors i redac-
tores dels 20 pobles de la comarca. 
Fruit d’aquest projecte és l’edició, en 
2018, del llibre Gent de l’Horta Sud. 
Biografies 1. A més a més els usuaris 
poden consultar dins la plana web de 
L’IDECO les trajectòries biogràfiques 
de més de dues-cents persones. 

Membre fundador de la Federació  
d’Idecos (Fedines.PV)

L’interès per bastir estructures de 
connexió i d’enfortiment del teixit 
associatiu de la recerca amb d’altres 
instituts i centres d’estudis comarcals 
d’arreu del País Valencià, va menar 
l’IDECO a participar en la fundació de 
la Federació d’Instituts d’Estudis Co-
marcals Valencians (FIECOV), que tin-
gué lloc el mes de febrer de 1999, al 
Monestir de Santa Maria del Puig. La 
Federació, ara, sota la denominació 
de Fedines.PV, agrupa i coordina més 
de trenta instituts i centres d’estudis 
comarcals.

Altres activitats
Sense ànim d’enumerar totes les 

accions de l’IDECO.HS cal esmentar la 
col·laboració en els treballs d’exca-
vació i restauració del Mas del Jutge 
de Torrent, juntament amb la Univer-
sitat de València; la creació del Grup 
d’Estudis i Documentació, un servei 
d’assessorament i informació docu-
mental de la comarca per a estudis, 
conferències i treballs d’investiga-
ció; la publicació dels Quaderns de 
bibliografia de l’Horta Sud; l’edició 
en facsímil de La Crónica de Torrent, 
primer periòdic de la comarca nascut 
el 1898; l’organització de l’exposició 
«La premsa local i comarcal de l’Horta 
Sud», amb la catalogació de la seua 
premsa; el Manifest de suport a la 
«Iniciativa Legislativa Popular per 

l’Horta» per a la declaració de l’horta 
agrícola com a parc natural per llei 
de les Corts Valencianes; la creació 
de la pàgina web oficial de l’IDECO; 
la participació en l’organització de la 
Trobada d’Associacions comarcals de 
l’Horta Sud; la col·laboració amb el 
Museu Comarcal; o la participació en 
les Trobades anuals convocades per la  
Universitat de València i els Instituts 
d’Estudis Comarcals. 

Fent comarca
Vora quaranta anys anys de L’IDECO 

de l’Horta Sud fent comarca, treballant 
per la seua vertebració, esdevenint 
motor de la recuperació i preservació 
de la memòria col·lectiva, dels seus 
trets d’identitat i del seu patrimoni 
històric, cultural i natural, que ha 
servit de marc perquè els estudiosos 
reflexionen sobre la realitat del 
nostre territori des de diverses 
òptiques i sensibilitats, reivindicant 
el marc comarcal com a espai de vida 
compartit, fomentant la convivència, 
l’autoestima i el coneixement entre 
els seus habitants, una tasca que 
no haguera estat possible sense el 
suport de les entitats de l’Horta Sud 
i de les nombroses persones que 
formen part d’aquesta singladura 
social anomenada l’Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Horta Sud. 

alFred ramOs

(president de l’idecO de l’HOrta sud)
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Adaptats a les mesures sanitàries i als recursos digitals 
Aquests mesos hem anat alternant 

la feina diària de secretaria de forma 
presencial i el teletreball. Així, les reu-
nions vinculades als diversos projectes, 
el desenvolupament del XII congrés, 
les trobades de centres d’estudis o les 
reunions de la Junta de Govern de la 
CCEPC, s’han realitzat de forma virtual.

Aquesta necessària adaptació als 
recursos tecnològics per a poder plan-
tejar, planificar i desenvolupar projectes 

va fer que a finals del mes de juliol la 
CCEPC oferís als centres d’estudis adhe-
rits l’ús de la plataforma BigBlueButton, 
que permet fer videoreunions i desen-
volupar conferències, cursos i jornades. 
Des de la Coordinadora es garanteix el 
servidor i la configuració, donant a cada 
centre que el sol·liciti un codi d’usuari 
i una contrasenya. L’oferta és oberta i 
cada vegada són més els centres que se 
n’interessen i l’utilitzen.

XII congrés de la CCEPC
Associacionisme cultural. Entre el mosaic i les xarxes 

El congrés s’havia previst cele-
brar a Tarragona (Universitat Rovira 
i Virgili) i a Reus (Centre de Lectu-
ra) els dies 6 i 7 de novembre i dues 
setmanes abans d’aquestes dates i 
davant les mesures ocasionades per 
la pandèmia, es va decidir que es 
desenvolupés en la seva totalitat de 
forma virtual. Els ponents i inscrits 
al congrés es van poder connectar 
mitjançant la plataforma Zoom i el 
senyal es va vincular al canal de 
Youtube, obert al públic en general.

Es va mantenir el programa inici-
al previst amb set conferències, tres 
relatories i una taula rodona. Es van 
inscriure prop de vuitanta persones 
i en aquests moments (finals de 
novembre), els vídeos disponibles 
a Youtube han tingut més de vuit-
centes reproduccions.

Es van presentar 29 comunicaci-
ons. El congrés es va estructurar en 
tres àmbits: Associacionisme cultu-
ral, identitats i coneixement (amb 
11 comunicacions presentades),  
Associacionisme cultural i poders (9 
comunicacions) i Associacionisme 
cultural i sociabilitat (9 comunica-
cions). D’aquests textos, 19 tracten 
sobre temàtiques de Catalunya, 7 
del País Valencià, 1 de les Illes i 
2 d’un àmbit territorial més ampli. 
Van ser relatats per Albert Ghanime 
(UB), Oriol Fort (CEM) i Meritxell 
Ferré (CLR).

El congrés es va obrir amb una 
ponència / diàleg entre Ramon Ar-

nabat (URV) i Maria Zozaya (Uni-
versidade de Évora) sobre associa-
cionisme cultural català i espanyol, 
amb orígens cronològics semblants 
però amb plantejaments i evoluci-
ons diferents.

Elvira Asensi (UV) i Xavier Ferré 
(Centre de Lectura de Reus) enfo-
caren les seves ponències sobre les 
identitats, en el cas valencià sobre 
les bandes de música i Ferré cen-
trant-se en el model ateneista ca-
talà.

Pere Balta (Ens de l’Associaci-
onisme Cultural Català) i Antonio 
Ariño (UV) tractaren de la relació 
amb els poders. Baltà va explicar la 
línia d’evolució característica dels 
ateneus catalans, amb l’objectiu 
inicial de projectar la Il·lustració 
a les classes populars. Ariño des 
d’una perspectiva sociològica ba-

sada en treballs de camp, feia una 
radiografia de la percepció sobre 
l’associacionisme valencià feta des 
de fora i des de dins (pels mateixos 
associats).

A l’àmbit de la sociabilitat, Da-
vid Cao (UB) va reclamar més estu-
dis sobre la funció de sociabilitat 
desenvolupada des dels seus inicis 
pels ateneus ja que tot i ser un 
element modernitzador, no sempre 
havien esdevingut espais de trans-
formació social ni de compromís 
polític. Manel Santana (UIB) ens 
va explicar com a Mallorca, a partir 
de l’extensa creació de societats de 
socors mutu, aquestes esdevingue-
ren també generadores d’espais de 
cultura.

Va cloure el congrés la taula 
rodona Cap al futur i el posterior 
debat obert. Andreu Ginés (Fede-
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Publicació de les ac-
tes de la II Jornada 
sobre historiografia 
local i comarcal

Ja disposem del llibre que recull 
les aportacions a aquesta jornada, 
centrada en els orígens de l’època 
contemporània. Coordinada per Ra-
mon Arnabat (URV), la publicació fa 
un balanç de les aportacions historio-
gràfiques realitzades des de la recerca 
local i comarcal sobre aquest període 
històric.

El volum també inclou alguns tex-
tos del professor Josep Fontana sobre 
la història local.

Actes dels congressos de la CCEPC en obert
Gràcies a la gestió de l’IRMU, diver-

ses publicacions com ara actes de con-
gressos, monografies, catàlegs d’expo-
sicions i altres materials editats pels 
centres d’estudis, l’IRMU o la CCEPC, 
s’incorporen a l’apartat «Recerca local i 
comarcal» del repositori Calaix (calaix.

gencat.cat) del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya.

Les edicions consultables de la 
CCEPC són les actes de congressos 
(des del primer, celebrat a Lleida el 
1994 fins al desè celebrat a Manresa 
el 2016), els catàlegs de les exposici-

ons Lluís Companys i la seva època; El 
món agrari a les terres de parla catala-
na; Patrimoni oblidat, memòria literà-
ria o Espai i festa i altres publicacions 
com el Llibre Blanc dels centres d’estu-
dis de Catalunya o Eines per a treballs 
de memòria oral.

Nou centre d’estudis 
adherit

S’ha adherit a la Coordinadora el 
col·lectiu «El Brogit». Creat el 1980, 
el seu àmbit territorial d’actuació és 
el local (Castellbell i el Vilar), la co-
marca del Bages i el massís de Mont-
serrat. Els principals objectius de l’as-
sociació, establerts als estatuts, són:
• La promoció i la divulgació cultu-

ral a través de l’edició d’un peri-
òdic.

• L’estudi, el foment i la divulgació 
de la història i la cultura local.

• El foment de la llengua catalana.
Les principals activitats que estan 

realitzant són:
• Edició de la revista mensual El 

Brogit, Periòdic informatiu de Cas-
tellbell i el Vilar.

• Publicació de llibres de diverses 
temàtiques (història, territori, so-
cietat, itineraris).

• Xerrades, caminades, i altres acti-
vitats per a divulgar el patrimoni.

• L’entitat té 16 socis i 205 subs-
criptors a la revista.
Presidenta i persona de contac-

te: Elisabeth Camparola. Dades de 
l’entitat: Av. Pare Claret, 20. 08296 
Castellbell i el Vilar (Bages). Telèf. 
938341000 A/e: elbrogit.elbrogit@
gmail.com 

ccepc.org
i frontissa.cat

Hem adaptat la nostra web als 
nous formats, requisits tècnics, acces-
sibilitat, connectivitat i disseny. A fi-
nals d’any esperem mostrar el nou por-
tal que tot i que farà un canvi notable 
d’estructura i d’estètica, com a eina 
corporativa, continuarà oferint tota la 
informació sobre la nostra entitat.

Però la principal novetat serà la 
creació d’una segona pàgina web, en-
tesa com a revista digital i inspirada 
a partir de la informació que fins ara 
hem anat oferint a la nostra revista 
semestral en paper Frontissa. Tot i 
que podem anar ampliant les possibi-
litats, a frontissa.cat es podran con-
sultar els articles de les seccions de la 
revista física (editorial, des de la uni-
versitat, una imatge una història, co-
neguem els centres d’estudis, l’arxiu, 
l’entrevista, les ressenyes de novetats 
bibliogràfiques...) però obertes a que 
els centres d’estudis puguin oferir 
més articles (i més extensos) que 
aquells que finalment formaran part 
de la revista maquetada i impresa. 

ració d’Instituts d’Estudis del País 
Valencià), Guillem Carreras (Ens) i 
Esther Oliver (UOC), moderats per 
Maria Carme Jiménez (IRMU) van 
plantejar punts forts, febleses i ob-

jectius de futur de l’associacionis-
me cultural.

Els vídeos de cadascuna de les 
tres sessions així com les interven-
cions individualitzades es poden 

consultar al canal de la CCEPC a 
Youtube. També a ccepc.org es pot 
descarregar el document que recull 
els textos de les 29 comunicacions 
rebudes.
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Recercat digital 2020
Quant el maig de 2019 tancàvem 

el Recercat a Cervera no podíem ima-
ginar que el 2020 seria impossible la 
celebració d’un Recercat presencial al 
Vendrell. Les circumstàncies derivades 
de la Covid-19 ja van fer impossible 
celebrar-lo el mes d’abril, tal i com 
estava previst. A l’octubre, tot i pre-
veure’l inicialment en un format híbrid 
digital-virtual, finalment només es 
van poder realitzar en format digital. 
Si bé és cert que el digital anava for-
mant part poc a poc de les activitats 
programades, sobretot en el cas dels 
congressos i col·loquis per a garantir 
la retransmissió en directe, actualment 
hem fet una immersió en el digital que 
canviarà la manera de programar, di-
fondre i realitzar les activitats. Amb 
això no vull dir que hagi vingut per 
substituir el presencial, del tot neces-
sari, però sí que ha obert tota una sè-
rie de possibilitats de projecció i tre-
ball que hem d’incorporar en el nostre 
dia a dia. Aprofito en aquest punt per 
recordar-vos que tenim obert un servei 
d’assessorament per aquelles entitats 
que us plantegeu l’edició digital de les 
vostres publicacions. Només cal que 
envieu un missatge a info@irmu.org.

Per Sant Jordi vam posar en marxa 
una APP com a eina de difusió de les 
publicacions dels centres d’estudis. En 
imaginar l’edició digital del Recercat 
vam veure que l’APP permetia inclou-
re els continguts que habitualment es 
poden visitar presencialment a la car-
pa o en diferents espais de la ciutat 
que ens acull. Així vam dissenyar un 
número especial Recercat estructurat 
en diferents apartats: presentacions 
institucionals; publicacions dels dar-
rers mesos; els pòsters dels centres 
d’estudis i ateneus i que també s’han 
produït físicament i que seran enviats 
als centres; les exposicions previstes; i 
els enllaços als audiovisuals dedicats 
a la temàtica de la pedra seca. El va-
lor afegit de l’APP és la major i més 
perdurable projecció dels continguts 
exposats i el fet que en molts casos 
els llibres, projectes i exposicions es-
tan explicats pels seus responsables. 
Us recordem la manera d’accedir-hi:

1. Amb tauleta o telèfon iOS (iPad/

iPhone) descarregueu-vos l’app a Ap-
ple 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:

https://browser.buttonpublish.
com/viewer/publicacions-irmu/2246/
sd/

Les presentacions i taules rodones 
s’han realitzat a través de la platafor-
ma Zoom  amb retransmissió a través 
de les xarxes socials. Actualment es 
poden consultar al nostre canal de 
Youtube. 

La primera sessió, celebrada el 
dijous, es va centrar en el «Protocol 
de suport als arxius d’entitats i asso-
ciacions culturals» proposat des de les 
direccions generals de patrimoni i de 
cultura popular i associacionisme cul-
tural de la Generalitat de Catalunya. 
La presentació va anar a càrrec d’Enric 
Cobo, Cap del Servei de Coordinació 
de la Xarxa d’Arxius Comarcals; Xavier 
Pedrals, Arxiu Comarcal del Berguedà; 
Daniel Vilarrúbias, Arxiu Comarcal del 
Pla d’Urgell, i Marcos Yáñez, Tècnic del 
Centre de Documentació de la direcció 
general de cultura popular. Van anun-
ciar la propera publicació de la guia 

que estarà a disposició de les entitats, 
van oferir el suport a les entitats per 
a catalogar i endreçar els seus fons i 
van insistir en la necessitat d’organit-
zar-los i preservar-los. Van recordar 
que els Arxius Comarcals poden ser els 
dipositaris en cessió d’aquests fons 
garantint la seva conservació i poste-
rior consulta.

El dissabte al matí vam celebrar 
la taula «Patrimoni a debat: reflexi-
ons des de la societat civil». L’espai 
és iniciativa de les comissions cívi-
ques de patrimoni del Baix Llobregat 
i les Terres de l’Ebre. Es va centrar en 
la «Memòria de l’abandonament. Com 
el patrimoni abandonat ens ajuda a 
entendre el passat i a projectar-nos 
cap al futur. Pot ser el patrimoni un 
element de desenvolupament soste-
nible per revertir el despoblament?». 
Van participar-hi: Xavier Casanovas, 
de Rehabimed; Íngrid Castanyé, his-
toriadora de l’art i investigadora en 
formació de la Universitat de Girona, i 
Albert López, coordinador del projecte 
«Patrimoni» del Programa d’Extensió 
Universitària de la Universitat Jaume 
I, moderats per l’antropòloga Íngrid 
Bertomeu, d’Ínclita Cultura i del grup 
de recerca UNESCOMED. Càtedra de Di-
àleg intercultural de la Mediterrània. 
Van sorgir reflexions molt interessants 
sobre l’abandonament que es podrien 
resumir en la importància que hi hagi 
una massa social implicada en la recu-

Josep Maria Inglés i la seva 
muller. Premi Recercat 2020
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peració, perquè si la iniciativa ve de 
fora i pretén repoblar l’espai, el més 
habitual és que no funcioni. L’Albert 
López va compartir l’interessant pro-
grama de la UJI «Patrimoni» que tre-
balla amb les comunitats per convertir 
el seu patrimoni en un revulsiu de des-
envolupament. 

Finalment, va tenir lloc el «Mosaic 
Recercat: presentació de projectes». 
Una activitat programada per donar 
visibilitat a projectes de recerca re-
alitzats des de centres d’estudis. Les 
presentacions d’enguany van ser:

«La fundació de la parròquia de 
Santa Maria de Castelló d’Empúries» a 
càrrec d’Anna Maria Puig, investigado-
ra principal del projecte i presidenta 
de l’Institut d’Estudis Empordanesos. 
Es tracta d’un projecte de recerca ar-
queològica amb reconeixement per 
part de la Generalitat i amb implicació 
de diferents institucions. 

«Estudi, inventarització i digitalit-
zació del fons Alegret-Xiqués de Canet 
de Mar» presentat per Francesc Rodrí-
guez del Centre d’estudis canetencs. El 
Centre d’Estudis Canetencs té tota una 
trajectòria en localització de fons pri-
vats, digitalització, anàlisi i posada a 

disposició dels investigadors. 
«La dansa popular a Gavà durant 

el segle xx» presentat per Raúl Puga 
del Centre d’Estudis de Gavà. Es tracta 
d’un treball exhaustiu que ha aportat 
importants dades sobre el tema fins 
ara desconegudes a Gavà. 

«Estudi i documentació dels tocs de 
campana a la vegueria del Penedès» a 
càrrec de Maite Hernández. La recerca 
s’emmarca en l’Inventari del Patrimoni 
Immaterial del Penedès que coordina 
Àngels Travé des de l’Institut d’Estu-
dis Penedesencs. El toc de campanes 
i la seva funcionalitat com a eina de 
comunicació i element d’identitat està 
sent una línia de recerca treballada des 
de diferents territoris i entitats.

«Il·luminar abans de l’electricitat» 
a càrrec de Raquel Ferret, Carrutxa. 
Recerca amb una derivada vinculada a 
l’àmbit educatiu sobre els estris previs 
a l’electricitat i també la terminologia 
que hi té associada.

L’acte central del Recercat, els Pre-
mis, finalment no es va poder dur a 
terme presencialment a l’Espai Tívolí 
del Vendrell, i es va realitzat també en 
format digital.

Els guardonats van ser, en la cate-

goria d’entitat l’Institut d’Estudis Co-
marcals de l’Horta Sud, i en el cas de la 
persona, «ex aequo» a Josep M. Inglès 
i a Fina Salord.

L’IDECO Horta Sud és el primer 
institut d’estudis d’àmbit comarcal que 
es va crear al País Valencià, l’any 1981. 
L’entitat té l’origen en les experiènci-
es d’altres instituts similars creats al 
Principat, traslladades a la comarca de 
l’Horta Sud. (veure la secció «cone-
guem els centres»).

Josep Maria Inglès. Nascut al Ven-
drell el 30 de juliol de 1932.  Professi-
onal de les arts gràfiques, ha portat a 
terme nombroses activitats i iniciati-
ves en els àmbits de la història local 
i penedesenca i la poesia. Cronista 
oficial de la Vila del Vendrell.   Mem-
bre impulsor i fundador de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs. Medalla d’ho-
nor d’aquesta entitat. Ha format part 
de diverses juntes directives de l’enti-
tat (veure la secció «l’entrevista»).  

  Fina Salord. És nascuda a Ciuta-
della l’any 1955, filòloga de formació 
i catedràtica de llengua i literatura ca-
talanes a l’Institut d’Educació Secun-
dària Joan Ramis i Ramis de Maó.  A 
l’Institut Menorquí d’Estudis ha exercit 
com a cap de la Secció de Llengua i Li-
teratura del 1986 al 2003, com a pre-
sidenta del Consell Científic del 2003 
al 2010, i des del 2013 fins el gener 
de 2020 com a coordinadora científica 
(veure l’entrevista al núm. 37 de Fron-
tissa de juny de 2019).  

   L’acte de lliurament va ser presi-
dit per l’Honorable Sra. Àngels Ponsa, 
Consellera de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

L’acte es va tancar amb l’espectacle 
«Palmira Jaquetti, cant a la vida» que 
inclou textos autobiogràfics, peces li-
teràries i fragments de les missions de 
l’Obra el Cançoner Popular de Catalu-
nya i d’escrits de la mateixa Palmira 
amb lectura dramatitzada de Susanna 
Barranco acompanyada al piano de Pau 
Sastre.

L’acte va ser seguit en directe per 
més d’un centenar de persones i es 
pot visualitzar, amb les altres inter-
vencions del Recercat a través del 
Canal de Youtube de l’Institut Ramon 
Muntaner.

m. carme Jiménez Fernández 
institut ramOn muntaner

Presentació del llibre Gent 
de l’Horta Sud a la Plaça 
del Llibre de València. IDE-
CO de l’Horta Sud. Premi 
Recercat 2020

Fina Salord. Premi Recercat 
2020. Fotografia: David Ar-
quimbau
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Josep Maria Inglès Rafecas,
promotor de la cultura vendrellenca

El lliurament el passat 30 d’octu-
bre del XVI premi Recercat a l’estu-
diós vendrellenc Josep Maria Inglès i 
Rafecas «en reconeixement a la seva 
tasca i el seu compromís adquirit amb 
la recerca i la cultura dels territoris 
de parla catalana» no va tenir el cai-
re de trobada amical que cada any 
ha caracteritzat el Recercat, la pan-
dèmia que patim no va fer possible, 
tot i haver patit l’ajornament del mes 
de maig, la trobada presencial a la 
capital del Baix Penedès, de manera 
que l’acte de lliurament dels premis 
va consistir en els parlaments dels 
guardonats i autoritats en connexió a 
través de la xarxa. 

Tampoc ho va fer possible el de-
licat estat de salut del premiat Josep 
M. Inglès en nom del qual va agrair 
la distinció el seu fill. Aquest mateix 
motiu és el que no ha fet possible 
l’entrevista que s’ofereix sempre en 
aquestes pàgines, detalls tots ells 
que tenim la seguretat que hauri-
en estat molt plaents al vendrellenc 
guardonat, tot i el seu caràcter de 
persona d’una extraordinària senzille-
sa i bonhomia, de manera que ben bé 
es podria dir que aquest premi Recer-
cat d’enguany ha estat lliurat a una 
persona de labor tan constant com 
callada, una distinció a la discreció 
personificada.

Josep Maria Inglès és un exemple 
paradigmàtic de l’estudiós local, ell 
ha estat i és qui coneix millor que 
ningú tota mena de detalls i aspectes 
del Vendrell, per dir-ho d’alguna ma-
nera ha estat durant dècades el punt 
de referència per qualsevol tema del 
passat vendrellenc, des d’alguns ben 
coneguts gràcies als seus treballs fins 
a altres que pertanyen a àmbits més 
íntims i encara aquells que la discre-
ció aconsella no fer públics. Inglès és 
l’estudiós que col·labora en tota mena 
d’àmbits en els que es reclama la seva 
participació: conferències, represen-
tacions, programes de ràdio, lectures 
de poemes, articles a la premsa local, 

representacions teatrals, llibres de te-
màtica local, organització d’activitats 
culturals i de caràcter catalanista en 
els anys de la postguerra, i així una 
llarga rastellera de referències que en 
conjunt fan de la seva una biografia 
certament admirable.

D’aprenent a impressor i escriptor
Nascut a la vila del Vendrell el 30 

de juliol de 1932, diuen les cròniques 
que un dia ben farcit de la caracterís-
tica xafogor d’aquesta època de l’any, 
Josep M. Inglès pertanyia a família 
d’origen humil. Batejat a la barroca 
església parroquial, també allí rebé 
els sagraments cristians i es casà amb 
Rosa Maria Bo, de forma i manera que, 
jugant amb els dos cognoms, quan va 
néixer el seu primer fill algú va excla-
mar: «Finalment ha nascut un Inglès 
Bo», anècdota que Josep M. Inglès 
explicava sempre. Amb 13 anys va en-
trar d’aprenent a la impremta Ramon 
del Vendrell. Sembla que aquest detall 
seria determinant en la configuració 
de la seva trajectòria intel·lectual, 
parlar de la Impremta Ramon del 
Vendrell és esmentar tota una insti-
tució de la cultura i les arts gràfiques 
penedesenques. Inglès es va dedicar 

professionalment a aquesta activitat 
durant tota la seva vida laboral, pri-
mer a cal Ramon i després establert 
pel seu compte fins que un sobtat 
ensurt de salut va fer que es retirés 
d’aquesta labor. 

Ben sovint s’ha remarcat, fins i 
tot en diverses publicacions, com la 
més que centenària Impremta Ra-
mon, per on encara havia romandre 
l’esperit lletraferit dels germans Jau-
me i Ramon Ramon i Vidales, fou i és 
un fogatge de cultura i catalanitat, 
fins i tot en els anys més difícils del 
franquisme. Ben segur que allí Josep 
Maria Inglès es va empeltar del ne-
guit dels lletraferits que el portaria a 
escriure no sols articles a la premsa 
local i treballs de recerca, sinó també 
teatre i poesia, una tasca que durant 
anys va compartir també amb la radi-
odifusió. En concret participà com a 
membre i actor en l’Elenc Artístic del 
Club d’Esports del Vendrell i en la seva 
Secció Cultural, labor que després en-
troncaria amb la seva col·laboració al 
grup artístic dels celebèrrims Pasto-
rets Musicals del Vendrell. D’aquesta 
línia són les seves obres teatrals amb 
títols com La redempció del pecat, del 
1956 i La clova de l’ou, del 1962, així 

Josep M: Inglès. 1999
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com El centenari, dedicada als cent 
anys de la Lira vendrellenca que es va 
estrenar el 3 de desembre de 1989.

Va ser en aquest entorn teatral 
que es va donar a conèixer la seva 
veu tan característica de forma que 
va col·laborar com a locutor a la pri-
mera època de Ràdio Vendrell (1950- 
1958). I ja que ens referim al camp 
de la recitació no hem d’oblidar el seu 
volum de versos Poemes connubials.

Articles, programes, pròlegs...
Inglès participa habitualment 

en l’edició del programa de les Fires 
i Festes de Santa Teresa on el 1964 
ja publica en català el treball Docu-
ments inèdits que tracten de la nostra 
contrada, amb aportacions sobre el 
mateix Vendrell i els nuclis mariners 
de Sant Salvador i Coma-ruga. Inglès 
col·labora, sempre en la seva llengua 
materna, en altres programes de fires, 
així el del 1965 una rememoració de 
les velles fires A guisa de pregó..., i 
el del 1966 inclou de la seva autoria 
un exordi introductori en català. No 
falten tampoc les seves aportacions 
als programes de la Festa Major que el 
Vendrell celebra cada juliol, així al del 
1978: Un full pel bagul dels records. 
Temps vindrà que el que no és, serà i el 
que no és, no serà. També al programa 
de l’any 1984 que era dedicat a l’Àngel 
del campanar del Vendrell, o Àngel de 
Tobies, amb un seguit de fotografies 
i els comentaris corresponents, amb 
un text històric introductori obra de 
Josep M. Inglès. Tots aquests treballs 
esparsos són ara a l’abast a la xarxa, 

a la Biblioteca Digital Vendrellenca 
(http://bibliotecadigitalvendrellen-
ca.cat/) de la Biblioteca Pública Terra 
Baixa.

Impulsor de les activitats cultu-
rals vendrellenques, tot i que en els 
papers policials d’aquells anys de 
fosca postguerra era qualificat de 
catalanista y separatista. El 1969 va 
ser, al costat de Remei Esteban, M. 
Carme Cardó i Salvador Mañé, un dels 
impulsors d’una Comissió de Cultura 
en el Centre d’Iniciatives i Turisme del 
Vendrell (CIT), comissió que, amb el 
suport de diversos socis protectors, 
va promoure l’ensenyament del cata-
là als centres educatius de la vila i 
que el 1973 va organitzar el I Concurs 
Literari de Sant Jordi, adreçat als es-
colars del Baix Penedès, convocatòria 
que va comptar amb el suport de la 
delegació comarcal d’Òmnium Cultu-
ral i de caixes d’estalvis, una cele-
bració que amb diversos formats s’ha 
mantingut fins el 2017. 

Membre del consell de redacció del 
setmanari Vendrell entre el 1952 i el 
1965, passà el 1967 a col·laborar a 
les pàgines del setmanari El Baix Pe-
nedès, de forma habitual fins el 1975, 
tot i que encara hi trobem treballs 
esparsos amb la seva signatura l’any 
2000. Col·labora també a la revista 
Gran Penedès de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs fins a les primeries del 
segle XXI amb aportacions sobre aspec-
tes com el decés de l’artista Apel·les 
Fenosa o el mil·liari del Vendrell. Seria 
feixuc sintetitzar l’ampli conjunt de col-
laboracions a la premsa local, el 1996 

ho fa sobre el Museu de la Fundació Deu 
Font del Vendrell i el 2000 escriu sobre 
el paper i la significació de la Impremta 
Ramon en la vida cultural vendrellenca. 

De Pau Casals i Àngel Guimerà
Inglès va ser durant dècades l’ho-

me de Pau Casals a la seva vila nadi-
ua. Hi va mantenir una relació cons-
tant i tenia el músic exiliat al dia de 
la vida a la capital del Baix Penedès, 
a la vegada que sovint li realitzava 
gestions, habitualment de l’àmbit pri-
vat i familiar. Aquesta relació la va 
deixar escrita en el seu treball Consi-
deració íntima d’en Pau Casals: assaig 
de cronologia casaliana- vendrellenca, 
publicació que va veure la llum a la 
mateixa població el 1979.

D’acord amb una tradició habitu-
al en aquells anys, el 1966 Josep M. 
Inglès va rebre el càrrec honorífic de 
cronista oficial de la Vila del Vendrell. 
En aquesta línia va donar a conèixer 
l’estudi heràldic L’escut de la vila del 
Vendrell vindicat. Estudi monogràfic- 
històric, un treball de més de cin-
quanta pàgines amb il·lustracions, 
publicat pel mateix autor el 1976 en 
la col·lecció «Lligalls d’història ven-
drellenca» que Inglès promovia des 
del seu taller d’arts gràfiques cobrint 
de la seva butxaca les despeses que 
generava l’edició.

Estudiós de la personalitat i tra-
jectòria vital del dramaturg vendre-
llenc Àngel Guimerà, va ser un dels 
impulsors de la casa-museu Àngel 
Guimerà i en va ser membre del primer 
patronat que fins i tot va convocar un 

Josep M. Inglès al centre de la imatge. 2016
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premi d’investigació Àngel Guimerà, 
era l’any 1974 i la casa pairal de Gui-
merà havia estat cedida al municipi 
que aquell juliol commemorava els 
cinquanta anys de la mort del genial 
autor teatral. Sobre aquest fill il·lustre 
de la vila va publicar diversos treballs, 
alguns d’ells a les pàgines de El Correo 
Catalán el 1974 i 1975. El 1975 Inglès 
va pronunciar també una conferència 
quan es treballava ja en l’estructuració 
de la casa-museu Àngel Guimerà.

El Vendrell i el Penedès
El 1976 Inglès va ser, juntament 

amb Esteve Cruanyes, Joan Jané, Mi-
quel Castellví i alguns altres, un dels 
representants del Baix Penedès en 
les reunions preparatòries de cara a 
la constitució de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs (IEP) que s’esdevingué 
el 15 de maig del 1977. A més de 
participar en actes i publicacions a 
redós d’aquesta entitat, va participar 
en diverses juntes directives de l’IEP i 
aquesta li concedí la medalla d’honor 
de l’entitat.

Entre els plantejaments de les 
primeres directives de l’IEP hi va 
haver l’inici de sèries o col·leccions 
que aconseguissin una continuïtat. A 
banda dels volums de la Miscel·lània 
Penedesenca que ja esmentarem, a 
proposta de la secció de Geografia es 
va encetar l’anomenat Atlas Comarcal 
un conjunt d’opuscles que oferien 
una síntesi de cada un dels municipis 
penedesencs. Un dels primers volums 
d’aquesta sèrie, que posteriorment va 
quedar interrompuda, fou el 1982 El 
Vendrell, treball de Josep M. Inglès i 
Rafecas, de 87 pàgines amb l’acompa-
nyament d’un plànol a escala del mu-
nicipi realitzat per Vicenç Cabré Bra-
gulat, una completa descripció de la 
capital vendrellenca en un temps en 
el que no es comptava amb treballs 
bibliogràfics de divulgació d’aquestes 
característiques.

El 8 de juny de 1980 es va celebrar 
al Vendrell una taula rodona sobre el 
problema dels límits sud-occidentals 
del Penedès, a càrrec d’Albert Virella i 
Bloda, i moderada per Josep M. Inglès 
de la que en resultaria la publicació 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs La 
unitat del Gran Penedès i el problema 
dels seus límits sud-occidentals, tam-

bé amb l’aportació d’Inglès. 
A les darreries dels anys vuitan-

ta Inglès va col·laborar a La Carpe-
ta, revista d’art i literatura publicada 
per l’Institut d’Estudis Penedesencs 
amb caràcter divulgatiu que pretenia 
donar a conèixer aspectes culturals 
diversos i explicar distints esdeveni-
ments presents, passats o futurs sen-
se caure en els dogmàtics llenguatges 
especialitzats en cada camp. De pe-
riodicitat trimestral se’n van publicar 
cinc números, fins el juny de 1991.

Afeccionat també als estudis to-
ponímics, Inglès és un gran conei-
xedor d’aquest àmbit i a l’entorn de 
la secció de Toponímia de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs va prologar el 
volum de Manuel Bofarull sobre els 
noms de lloc del terme d’Albinyana. 
Als volums de la Miscel·lània Pene-
desenca trobem treballs diversos de 
Josep M. Inglès, així el 1980 en un 
dels primers volums d’aquesta pu-
blicació un estudi sobre Francesc de 
Riera i Soldevila un vendrellenc als 
setges de Saragossa de 1808 en la 
Guerra napoleònica, el 1988 porta la 
seva signatura un estudi sobre la uni-
tat històrica del Penedès, aspecte del 
que n’ha estat un decidit defensor. I 
encara aportacions com la del 1992 
sobre la nominació oficial d’alguns 
topònims penedesencs durant la Se-
gona República i la guerra civil. 

El 1983, Josep M. Inglès publica 
Sant Salvador port de mar. Aproxi-
mació a una recensió històrica, a la 
memòria de la Mútua del Penedès i 
Barcelona. També amb caràcter pene-
desenc, el 1990 participa en el volum 
col·lectiu Americanos Indianos: ar-
quitectura i urbanisme al Garraf, Pe-
nedès i Tarragonès (Baix Gaià) segles 
XVIII-XX publicat per la Biblioteca 
Museu Balaguer de Vilanova i la Gel-
trú, que en faria encara una segona 
edició del 1998. Allí Inglès estudia la 
circumstància vendrellenca de l’aven-
tura americana: El llibre es va com-
plementar una exposició fotogràfica 
sobre el patrimoni arquitectònic dels 
americanos que ha quedat al Pene-
dès. 

Entre altres aspectes encara haurí-
em de recordar que el 1995 va partici-
par en els actes commemoratius dels 
75 anys de la Biblioteca Popular del 

Vendrell i va donar-hi a conèixer una 
composició poètica. Va ser igualment 
membre fundador de l’Aula d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran del Ven-
drell, entitat que va presidir i on en 
una oportunitat hi va pronunciar la 
lliçó inaugural. 

El maig del 2006 l’Ajuntament 
del Vendrell i els Amics de la His-
tòria del Vendrell van organitzar di-
versos actes d’homenatge a Josep 
M. Inglès que van comptar amb la 
col·laboració de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Penedès, la Lira Vendrellenca, 
la Fundació Apel·les Fenosa i l’Ins-
titut d’Estudis Penedesencs. Amb 
aquest motiu hi va haver la lectura 
per part del mateix autor de l’obra 
teatral Esperant Godot, encara... una 
nova mostra de l’interès d’Inglès per 
l’art dramàtic. Els actes de reconei-
xement es van cloure amb un recital 
de música i poesia a la Fundació Fe-
nosa i un dinar d’homenatge en un 
restaurant del municipi en el decurs 
del qual va rebre no sols distincions 
i reconeixements sinó també l’escalf 
d’amistat de tants i tants vendre-
llencs i penedesencs.

JOan sOlé BOrdes

Josep M. Inglès. 2020



l a  f i n e s t r a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

«La cultura oral dels paisatges cul-
turals agraris de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània» és un projecte de la 
Euroregió Pirineus Mediterrània (con-
vocatòria 2018) que s’inicià al maig 
de 2019 i finalitzarà al primer trimes-
tre del 2021. Amb el projecte volem 
documentar, posar en valor i donar 
a conèixer els elements immaterials 
lligats als processos de transforma-
ció paisatgística que han derivat dels 
canvis en l’agricultura i els processos 
productius. 

El projecte està coordinat pel Con-
sell Insular de Mallorca i hi participen 
l’Institut Ramon Muntaner i l’entitat 
«Prioritat» per Catalunya i «Le Saloir», 
vinculat a la mairie de Roquefort-sur-
Soulzon, per part d’Occitània.

El projecte pretén documentar, 
posar en valor i donar a conèixer els 
elements immaterials lligats als pro-
cessos de transformació paisatgís-
tica que han derivat dels canvis de 
l’agricultura i els processos produc-
tius i recuperar la memòria a partir 
dels testimonis orals. La recollida de 
la informació es realitzarà sobre la 
base de la metodologia dels diferents 
inventaris de patrimoni cultural im-
material que s’estan realitzant i que 
es fonamenta en l’Inventari de Patri-
moni Cultural Immaterial de les Terres 
de l’Ebre que va ser impulsat per la 
Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i en què també van parti-
cipar-hi l’Institut Ramon Muntaner i 
el Museu de les Terres de l’Ebre en-
tre el 2015 i el 2017. La informació 
recollida serà transferida de nou a la 
comunitat a través de materials expo-
sitius que seran el resultat del treball 
en col·laboració dels agents partici-
pants.

La UNESCO dins la Convenció per a 
la protecció, la conservació i la promo-
ció d’aquest patrimoni comú aprovada 
l’any 1972 inclou la categoria de pai-
satge cultural i la defineix com aquells 
paisatges que reflecteixen la interac-

ció entre l’activitat humana i un es-
pai físic que no només la suporta sinó 
que, en certa manera, la condiciona i 
la integra. Es tracta de paisatges que 
són testimonis d’una tradició cultu-
ral i representen un exemple eminent 
d’ocupació del territori. 

Els paisatges culturals agraris són 
aquells que han anat esculpint-se i 
transformant-se però sempre mante-
nint la petjada agrària viva. 

Els objectius de la recerca es po-
den concretar en quatre idees: recu-
perar la memòria oral, comunicar i 
difondre els elements que configuren 
el patrimoni cultural i immaterial de 
l’Euroregió, cooperar i treballar en 
xarxa a nivell local i euroregional i 
promoure la reflexió sobre el paper 
del patrimoni cultural immaterial com 
a motor de desenvolupament local 
sostenible i de cohesió social.

En el cas de Palma la recerca se 
centrarà entorn a la memòria relaci-
onada als Molins d’extracció d’aigua 
del Pla de Sant Jordi; en el cas de 
Catalunya se centrarà en el paisatge 
agrícola del Priorat i es vincularà a la 
candidatura Montsant-Priorat-Siurana 
per entrar a la llista de Patrimoni 
Mundial de la UNESCO en la catego-
ria de paisatges culturals. El paisat-
ge proposat il·lustra la mil·lenària 
i continua interacció entre l’home i 
la natura, i l’evolució del paisatge i 
la societat al voltant de l’explotació 
agrícola al Mediterrani; i en el cas 

d’Occitània se centrarà en el recor-
regut que les «cabanières» realitza-
ven per poder efectuar la seva tasca 
vinculada a la producció del format-
ge Roquefort i en la transformació 
d’aquest paisatge. 

El maig de 2019 va tenir lloc la 
primera reunió interna i jornada tèc-
nica del projecte a Palma. Els socis 
del projecte van exposar les caracte-
rístiques dels diferents paisatges tri-
ats, van decidir la metodologia que 
s’empraria per al projecte, van esta-
blir el pla de treball i van avançar en 
relació a la imatge del projecte. Tam-
bé es va concretar la creació de la pà-
gina web https://copcade.consellde-
mallorca.cat/. La jornada tècnica, 
oberta al públic, va comptar amb la 
presentació de les diferents entitats 
participants i els paisatges seleccio-
nats; amb la conferència «Patrimoni 
immaterial, paisatge i memòria 
col·lectiva»  a càrrec del Dr. Andreu 
Ramis i la conferencia «El Pla de Sant 
Jordi i la seva transformació» a càrrec 
del Dr. Vicenç M. Rosselló Verger.

Els mesos següents les entitats 
van treballar en la selecció dels oficis 
seleccionats i en la realització de les 
entrevistes.

Tot i que el mes de març estava pre-
vista la segona reunió i visita tècnica, 

La cultura oral dels paisatges culturals agraris 
de l’Euroregió Pirineus Mediterrània

Reunió interna i jor-
nada tècnica del pro-
jecte a Palma. Maig 
de 2019
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en aquest cas a Le Saloir, la pandèmia 
ho va fer impossible i la següent reunió 
de treball es va fer per videoconferèn-
cia. En aquesta reunió es va avançar 
en l’estructura de l’exposició, ja que 
l’objectiu final del projecte és posar a 
disposició dels investigadors les entre-
vistes realitzades i produir una expo-
sició conjunta que podran fer itinerar 
cadascuna de les entitats.

La darrera jornada tècnica tindrà 
lloc el febrer de 2021 al Priorat, mo-
ment en què es presentarà l’exposi-
ció, i on es tancarà el projecte.

El paisatge de Catalunya- El Priorat
En el moment en que el Consell 

Insular de Mallorca es va posar en 
contacte amb l’Institut Ramon Mun-
taner per convidar-lo a participar en 
el projecte, el Priorat, de la ma de 
Prioritat (https://prioritat.org/), es 
trobava immers en el projecte de can-
didatura del Priorat paisatge cultural 
agrícola de muntanya mediterrània a 
la Llista de Patrimoni Mundial de la 
UNESCO. Per aquest motiu des de l’IR-
MU, i d’acord amb la Direcció General 
de Cultura Popular i associacionisme 
cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, va 
semblar que seria molt interessant 
sumar sinergies amb aquest projecte 
i per tant triar aquest paisatge, ja 
que parteix d’un plantejament que 
se centra en la identificació dels va-
lors d’aquest paisatge agrícola i del 
reconeixement dels seus components 
patrimonials, per tal de bastir, amb 
aquests fonaments, un model terri-
torial que faci d’aquests valors l’ins-
trument que contribueixi a generar 
propostes de futur per a encarar les 
problemàtiques evidents dels paisat-
ges com aquests. 

En aquest procés d’identificació 
dels valors i en l’àmbit del patrimoni 
immaterial, la transmissió oral dels 
coneixements esdevé un element pri-
mordial. I en aquesta transmissió, el 
paper dels oficis vinculats amb l’acti-
vitat agrària és cabdal. 

El paisatge cultural agrícola del 
Priorat es caracteritza pel seu mo-
saic que li confereix una diversitat i 
una complexitat que li són indestria-
bles i que és evident en els diferents 
agents que el configuren: geologia, 

patrimoni immaterial, orografia, cli-
matologia, història agrària, costums, 
tradicions, oficis i sabers. La diversi-
tat i la complexitat com a garantia de 
pervivència d’una cultura mil·lenària 
que representa a la vegada un instru-
ment indiscutible a l’hora de fer front 
al repte que la sostenibilitat dels mo-
dels agraris ens planteja. 

Es tracta, doncs, d’un enfocament 
que vol ser tant una recerca sobre ofi-
cis que poden desaparèixer, com una 
aposta per la revisió d’aquestes pràc-
tiques en un context canviant i amb 
noves propostes que maridin tradició 
i innovació. 

Per al projecte s’ha triat una se-
lecció d’oficis representativa i diversa 
sobre la base de diferents paràmetres: 
diferents pobles, diferents edats i re-
presentació d’homes i dones, entre 
d’altres.

Cal dir que al Priorat, de manera 
directa o indirecta, l’activitat agrí-
cola concerneix a la gran majoria 
dels seus habitants. A més dels pa-
gesos que la tenen com a activitat 
principal, hi ha tota una gradació en 
aquesta relació amb el conreu de la 
terra. Una gradació que implica que 
moltes persones amb oficis diversos 
tenen també activitat agrària a petita 
escala, com una altra mena de mo-
saic que replica el que ja hem descrit. 
Això vol dir que els oficis que hem 
triat per a les entrevistes per a aquest 
treball, tot  i estar relacionades amb 
l’activitat agrària de manera indiscu-
tible, les desenvolupen persones que 
al seu torn, amb gradacions diferents, 
tots fan de pagesos,  

Les persones entrevistades per a 
aquest treball han estat: 

-Manel Sales. Canyissarire. Els 
Guiamets (Priorat) 56 anys 

-Josep Maria Massip. Margener. La 
Vilella Alta (Priorat) 74 anys 

-Alba Porqueres. Llauradora. Po-
boleda (Priorat) 34 anys 

-Emili Arborés. Baster. Falset (Pri-
orat) 70 anys 

-Carme Simó. Pagesa. Bellmunt 
del Priorat (Priorat) 76 anys 

-Joan Vaqué. Palmer. La Vilella 
Baixa (Priorat) 52 anys 

 
També s’han triat tres oficis que 

són a la base d’un model agrari que 
es caracteritza, tant en l’àmbit del 
treball a la terra i la producció d’ali-
ments com en el de la conservació i 
elaboració, per criteris d’aprofitament 
i economia de recursos. Podria sobtar 
en aquesta tria la figura del palmer, 
palmer de palma blanca, és a dir de 
palmes i palmons. Aquest ofici artesà 
ens vincula a un patrimoni immate-
rial viu encara, amb fort arrelament, 
però també amb un evident risc de 
desaparició. Per aquestes raons hem 
considerat oportú de recollir-lo en 
aquesta tria. 

Un petit mosaic, doncs, de sabers 
que han estat cabdals i que encara 
poden ser-ho, conèixer-los, en tot cas 
és, un pas indispensable cap a la ma-
nera de fer-ho possible.

El pressupost del projecte és de 
27.000 €, 15.000 dels quals els apor-
ta la Euroregió Pirineus Mediterrània, 
mentre que els 12.000 restants seran 
finançats pels tres socis, a raó de 
4.000 € per entitat.

m. carme Jiménez Fernández 
directOra de l’institut ramOn muntaner

Molins d’extracció 
d’aigua del Pla de 
Sant Jordi de Ma-
llorca.
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La missió de l’Arxiu Municipal de 
l’Hospitalet de Llobregat és contribuir 
al bon govern i promoure un rol actiu 
de les persones vinculant-les amb la 
memòria de la seva ciutat. Aquesta 
missió la duem a terme a través de 
cinc grans funcions. Per una banda, 
recuperem, preservem i fem accessi-
ble la documentació pública i privada 
per garantir els drets de la ciutada-
nia i per aportar coneixement a les 
persones perquè puguin contribuir de 
manera més efectiva a la vida de la 
ciutat. També considerem la nostra 
funció curar continguts documentals 
i formatius que aportin valor als di-
ferents sectors educatius, productius, 
culturals i socials de la ciutat. 

De cara a l’organisme que ens 
acull, l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat, la nostra funció és re-
gular, aportar criteris comuns, fer 
seguiment i controlar la gestió dels 
documents generats pels processos 
de l’Ajuntament, així com contribuir 
a afermar una gestió del coneixement 
de l’organització municipal estratègi-
ca, efectiva i de qualitat.

Orígens
L’octubre de 1958, atenent al «la-

mentable estado» de l’arxiu, era de-
signat un auxiliar administratiu per 
assumir l’organització del llavors ano-
menat «Archivo General» depenent de 
Secretaria.

L’any 1972 s’inaugura el Museu 
d’Història de l’Hospitalet, fundat i di-

rigit per Francesc Marcè. Una de les 
seves dependències és l’Arxiu Histò-
ric, per al qual Francesc Marcè selec-
ciona la documentació municipal que 
considera de major interès per la re-
cerca, i encarrega la seva organitza-
ció i la de les donacions privades que 
comencen a arribar al Manuel Grau. El 
1986, l’Ajuntament de l’Hospitalet i la 
Generalitat subscriuen un conveni per 
impulsar l’Arxiu Històric, dirigit des 
d’aquest moment per Clara Parramon, 
essent iniciades les tasques de tracta-
ment arxivístic de la documentació i 
l’organització dels serveis pertinents. 
Tanmateix, el gruix de la documenta-
ció municipal roman encara en aques-
ta època sota la responsabilitat de 
l’oficial de Secretaria.

Vers l’any 1996 s’aconsegueix la 
unificació formal de l’Arxiu Adminis-
tratiu i l’Arxiu Històric, sota la deno-
minació d’Arxiu Municipal i integrat 
en la Secció de Patrimoni Cultural, 
juntament amb el Museu, dins de 
l’Àrea d’Educació i Cultura. Carme 
Arranz n’assumirà la direcció per im-
pulsar el Pla Arxivístic, elaborat sota 
la supervisió de l’arxiver en cap de 
l’Ajuntament de Barcelona i aprovat 
finalment en 1998.

En 2003 s’inaugura la nova seu de 
l’Arxiu al carrer del Cobalt, però no serà 
fins al 2008 que s’hi incorporaran defi-
nitivament tant els documents com el 
personal de l’antic Arxiu Històric.

L’any 2015 l’arxiu passa a formar 
part del Servei d’Organització i Pro-

jectes de Millora a la Gerència Muni-
cipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat i té un rol actiu en el 
desplegament de l’administració elec-
trònica.

Serveis
Els nostres serveis es distribuei-

xen en quatre grans àmbits: informa-
ció/difusió, formació, assessorament 
i preservació i distingim entre aquells 
que oferim a la ciutadania i a l’orga-
nització. 

En el primer àmbit s’inclouen els 
serveis de consulta i reproducció, la 
publicació de tots els nostres instru-
ments de descripció a través de l’In-
ventari de l’Arxiu i de tots els nostres 
objectes digitals a través del Portal 
d’Imatges, les exposicions virtuals i 
la generació i divulgació de contin-
guts a través de les xarxes socials (@
LHArxiu). Aquest últim servei el fem 
a través de l’apartat Un cop d’ull al 
passat on fem difusió de documents 
que considerem interessants o curio-
sos pel seu contingut. 

A nivell formatiu, a través de les 
visites guiades que oferim tant a la 
ciutadania com als centres educatius, 
expliquem la trajectòria, funciona-
ment i valor que aporta l’Arxiu a la 
Ciutat i al seu entorn. També oferim 
un servei d’assessorament en la in-
vestigació i recerca coordinat amb 
el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de 
Llobregat i, finalment, el servei de 
captació del patrimoni documental 

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat

 Vista exterior de l’edifici de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet Vista de la sala de consulta
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amb el tractament i difusió de les 
donacions de fons documentals que 
rebem de la ciutadania, les entitats i 
empreses de la ciutat.

A nivell intern, els nostres serveis 
giren entorn de la gestió documental 
per tal de garantir que la documenta-
ció que es produeix actualment també 
sigui accessible en el futur, en aquest 
sentit participem en la implementa-
ció de l’administració electrònica i 
ens assegurem que la gestió dels do-
cuments estigui present en tot el seu 
cicle de vida, des de la creació dels 
documents fins a la seva avaluació en 
que es decideix si es poden destruir 
o s’han de conservar de forma per-
manent. Tot això s’estableix a través 
del Model de Gestió Documental que 
engloba la documentació en format 
electrònic i paper i altres eines com 
el Quadre de Classificació o el Calen-
dari de Conservació i Accés.

Continguts
L’Arxiu està format per 84 fons do-

cumentals i 10 col·leccions. Els fons 
documentals es classifiquen en el fons 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, 11 
fons d’associacions o entitats, 9 fons 
comercials o d’empresa, 62 fons per-
sonals i el fons patrimonial de l’España 
Muntadas. 

El fons de l’Ajuntament de l’Hospi-
talet, engloba tota la documentació 
produïda per aquesta institució des 
de 1716 (inclou alguns documents de 
l’antic Consell). La documentació està 
organitzada segons el Quadre de Clas-
sificació funcional que recull les prin-
cipals competències amb efectes sobre 
de territori (delimitació i planejament 
urbanístic, gestió urbanística, obres 
públiques i habitatge protegit i medi 
ambient), la població (gestió demo-
gràfica, cooperació municipal en la de-
fensa de l’Estat, seguretat ciutadana i 
mobilitat, serveis socials i cooperació, 
serveis educatius, culturals i de lleure, 
promoció econòmica i proveïments i 
sanitat) i l’organització (govern i re-
presentació, relacions institucional i 
comunicació, organització administra-
tiva, gestió dels recursos humans, ad-
ministració del patrimoni, gestió dels 
ingressos de dret públic i gestió dels 
recursos econòmics).

Els fons d’associacions inclouen en-

titats culturals, societats corals, cine 
clubs, partits polítics, una cooperativa 
de consum. Dins dels fons d’empresa 
tenim grans fàbriques industrials amb 
molta implicació al territori com La 
Farga, Can Trinxet o Tecla Sala i d’altres 
empreses ubicades a l’Hospitalet.

Als fons personals s’hi pot trobar 
documentació referent a persones vin-
culades a la política, l’activisme polític 
i social, la vida cultural de la ciutat, 
etc. L’última gran donació en aquest 
àmbit ha estat el fons Jaume Botey - 
Mª Pilar Massana que ha suposat una 
gran aportació per la gran implicació 
d’aquestes dues persones no només en 
la vida política, cultural i educativa de 
la ciutat sinó també amb implicacions 
tant en territori català com internaci-
onalment. 

El fons España Muntadas es re-
munta al segle XVI i comprèn fins al 
segle XX. Conté documentació sobre 
genealogies i relats familiars, títols i 
privilegis, drets senyorials i rendes fa-
miliars, títols de propietat, censos dels 
pagaments als pagesos, la correspon-
dència, etc. i una molt notable bibli-
oteca familiar que, juntament amb al-
tres donacions conformen la Col·lecció 
Antiquària.

Pel que fa a les col·leccions, te-
nim tres col·leccions formades per 
donacions menors vinculades amb 
persones, entitats i empreses de 
l’Hospitalet; dos col·leccions de re-
talls de premsa vinculats amb l’Hospi-
talet i amb personalitats de la ciutat; 
una col·lecció de fonts orals amb en-
trevistes enregistrades per a diferents 
projectes com «L’Hospitalet antifran-
quista» o de donants dels seus fons 
documentals; un recull de documents 
anteriors al segle xix, el més antic dels 
quals és un pergamí del segle xVi i un 
conjunt documental d’uns arquitectes 
que treballaven per l’ajuntament.

Dins de tot aquest conjunt docu-
mental tenim catalogats també docu-
ments amb formats especials que, poc 
a poc, anem digitalitzant. Al nostre 
Portal d’Imatges podreu trobar més de 
3.500 fotografies, més de 1.200 car-
tells i programes, una vintena d’audi-
ovisuals i 60 documents cartogràfics. 
A més també hi trobareu les actes del 
Ple i de la Comissió Municipal Perma-
nent des de 1842.

L’hemeroteca local està formada per 
més de 300 capçaleres la més antiga 
La Ressenya, amb data 1907 i que és la 
primera pròpiament hospitalenca. Les 
publicacions anteriors a 1939, encara 
que no arriben a la trentena, són de 
gran importància en si mateixa, títols 
com La Voz de Hospitalet, Llibertat o 
Espill, es tracta de revistes editades 
majoritàriament per partits polítics o 
entitats. També es conserva un nom-
bre important de revistes editades du-
rant el període franquista, algunes des 
de la clandestinitat, fet que els atorga 
un valor suplementari. Al nostre Portal 
d’Imatges s’hi poden trobar gairebé un 
miler de números digitalitzats.

Finalment, l’arxiu també comp-
ta amb una biblioteca auxiliar sobre 
l’Hospitalet en un sentit ampli, tant 
històric com geogràfic (comarcal i me-
tropolità) amb més de 4.000 referèn-
cies bibliogràfiques que inclouen els 
treballs de recerca publicats o inèdits 
que s’han pogut fer gràcies a la con-
sulta de documentació de l’arxiu.

Ens podeu trobar al carrer Cobalt, 
57 3a planta de l’Hospitalet de Llobre-
gat, al telèfon 934032910, al correu 
arxiu@l-h.cat, al web www.l-h.cat/
arxiumunicipal, a twitter @LHArxiu, a 
facebook @LHArxiu i a Instagram @
lharxiu i a través del nostre Butlletí. 

maria Valls Gómez

respOnsaBle de Gestió dOcumental

El Portal d’Imatges de l’Arxiu  L’Inventari de l’Arxiu
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El Museu Nacional de la Ciència i 
la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), 
entenent que el seu àmbit de treball 
no ha de limitar-se únicament i ex-
clusiva als objectes científics, tècnics 
i industrials que configuren les seves 
col·leccions (elements mobles), i 
havent inclòs ja des de fa anys els 
elements immobles (edificis, cons-
truccions i obra civil) en el conjunt 
del patrimoni de la societat industri-
al, proposa, des de fa dos anys, fer un 
nou pas endavant: la creació i posada 
en marxa del projecte Museu al Carrer. 
Es tracta d’un projecte agosarat i am-
pli de recerca, estudi, catalogació i 
divulgació dels elements del patrimo-
ni de la societat industrial que no es-
tan protegits ni han estat estudiats, 
ubicats fora dels museus, als carrers i 
paisatges de Catalunya. A través del 
projecte, el MNACTEC fa un salt en-
davant i situa les sales d’exposicions 
al carrer.

Fins a mitjan segle xx no es va 
tenir en consideració el patrimoni 
industrial i tècnic com una part in-
tegrant del patrimoni cultural d’una 
societat. Progressivament els objec-
tes industrials, científics i tècnics 
han deixat de ser considerats obso-
lets i vells, i han passat a tenir la 
consideració d’antics i patrimonials. 
S’ha alentit el procés de destrucció 
del món tecnològic industrial i s’ha 
iniciat un procés de sensibilització i 
identificació social amb el patrimoni 
coetani a l’època viscuda.

Patrimoni de la societat contempo-
rània amb risc de desaparèixer

Els elements que inclou aquest pro-
jecte són tots aquells que, formant part 
d’un patrimoni social col·lectiu —el 
patrimoni de la societat contemporà-
nia—, no queden recollits, tractats, 
documentats, reconeguts, valorats 
ni protegits, però que, globalment, 
conserven un important valor social, 
col·lectiu, documental, identitari i 
testimonial d’una època i d’un mo-
ment. Són elements identificatius, vi-
suals, paisatgístics, corporatius, etc., 
d’especial rellevància i significació 
social per a bona part de la població, 
ubicats en l’espai públic, i que han 
viscut un determinat moment social, 
tecnològic i cultural que està en pro-
cés de desaparició.

La iniciativa vol aplegar fotografi-
es i informació dels elements identifi-
catius de la societat industrial (s. xix 
- 1980) que es troben als carrers i als 
paisatges de Catalunya. Encara que 
conserven un important valor testi-

monial d’una època, molts d’aquests 
elements no estan documentats, va-
lorats ni protegits, i alguns corren 
risc de desaparèixer.

Museu al carrer se centra en cinc 
paisatges: el transport i les comuni-
cacions; la publicitat i la informació; 
el comerç; el lleure, i les ciències 
aplicades. 

El paisatge del transport i les co-
municacions

Des del segle xix, el traçat i les 
tecnologies de les carreteres i dels 
ferrocarrils han anat lligats a l’evo-
lució industrial i social de l’època. 
Aquests nous sistemes de transport 
i comunicacions de mercaderies i de 
persones van configurar un paisatge 
singular. Amb la modernització dels 
sistemes de transport i comunicació 
a finals del segle xx, aquest paisatge 
és present encara, però en desús i en 
vies de desaparició. 

El paisatge del transport i les co-
municacions de Museu al Carrer recull 
elements com antics traçats de carre-
teres, els rètols de senyalització, les 
fites, les caselles de peons caminers o 
antics elements ferroviaris. 

El paisatge de la publicitat i la in-
formació

La producció industrial va com-
portar el desenvolupament de la pu-
blicitat i de la marca de cada empre-
sa. Encara perviuen als nostres carrers 
nombrosos elements de les primeres 
campanyes publicitàries i antics ele-

Museu al carrer. Un projecte de patrimoni 
global, participatiu i innovador

Imatge de la pàgina principal del web del pro-
jecte Museu al Carrer

Recull d’imatges dels diferents àmbits de Mu-
seu al Carrer

Antiga placa metàl·lica de senyalització del 
servei públic de Correos

Sistemes de protecció i tanques que encara es 
conserven en els traçats d’algunes antigues 
carreteres
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ments identificatius i de comunicació 
empresarial. 

Museu al Carrer, dins del paisatge 
de la publicitat i la informació, aple-
ga elements com anuncis publicitaris 
ceràmics, plaques corporatives, siste-
mes d’identificació gremial, rètols en 
façanes de fàbriques, plaques d’iden-
tificació de serveis públics, etc.

El paisatge del comerç
Amb la industrialització, es va 

passar d’una societat fonamentada 
en mercats i fires a una diversitat de 
botigues que oferien una gamma vari-
ada de productes. Aquest paisatge co-
mercial singular de cada localitat ha 

anat desapareixent de forma ràpida 
en favor de nous sistemes comercials 
forans, uniformitzadors i impersonals. 

El paisatge del comerç de Museu 
al Carrer vol recollir el testimoniat-
ge dels comerços antics, centenaris i 
singulars, així com els vestigis gràfics 
de negocis ja desapareguts. 

El paisatge del lleure
La societat industrial va compor-

tar noves formes de regular i aprofitar 
el temps que les persones disposaven 
fora de l’àmbit industrial i productiu. 
Així, el temps de lleure va permetre 
l’aparició de diverses activitats: el ci-
nema, activitats esportives, reunions 
en espais socials associatius, el plan-
tejament de nous conceptes d’esbarjo 
com el turisme, etc. 

Cada una d’aquestes activitats del 
temps de lleure de la societat indus-
trial va deixar importants i destacats 
elements identificatius amb un alt va-
lor patrimonial, cultural i social que 
ara Museu al Carrer s’encarrega de do-
cumentar, dins del paisatge del lleu-
re. S’hi recullen testimonis d’antics 
cinemes i teatres, d’elements turístics 
ja desapareguts o ateneus, casinos i 
societats.

El paisatge de les ciències aplicades
Amb l’arribada de la industrialit-

zació, la necessitat d’aplicar conei-
xements científics a les necessitats 
pràctiques de la societat ens ha dei-
xat diferents elements d’especial in-
terès patrimonial encara visibles als 
nostres carrers i espais públics.

Dins del paisatge de les ciències 
aplicades, Museu al Carrer recull ele-
ments relacionats amb la geodèsia, la 
metrologia, la meteorologia, la hidro-
grafia, així com altres elements cien-
tífics i tecnològics. S’hi poden trobar 
elements com vèrtexs geodèsics, se-
nyals altimètrics, plaques de crescu-
des de rius o cabines telefòniques.

Una crida a la participació ciutadana
El funcionament del Museu al 

Carrer es fonamenta en una àmplia 
participació social i ciutadana. A tra-
vés del formulari de participació in-
corporat a la web www.mnactec.cat/
museualcarrer o bé també a través 
de les xarxes socials amb l’etiqueta 

#museualcarrer, totes les persones, 
institucions, administracions o enti-
tats que vulguin participar en aquest 
treball col·laboratiu, que es constru-
eix de forma progressiva gràcies a les 
aportacions de la ciutadania, poden 
presentar les seves propostes, facili-
tant la imatge i les dades imprescin-
dibles del lloc on es localitza l’ele-
ment susceptible d’incorporar-se a la 
recopilació. El MNACTEC s’encarrega, 
si cal, d’ampliar la informació propor-
cionada pels usuaris. A partir d’aquell 
moment l’element s’incorpora al web 
i a la base de dades de l’acció, es re-
ferencia, es georeferencia i es posa a 
disposició dels usuaris.

Tot el material recollit (actualment 
més de 1.300 elements amb la parti-
cipació de més de 200 col·laboradors 
voluntaris) és consultable a través 
de la mateixa plataforma web, que 
actua com a repositori del projecte, 
amb visualitzacions dels elements 
segons l’àmbit o en un mapa, i amb 
la possibilitat de fer cerques per 
paraules clau, tema, municipi, etc. 
En el web també es publiquen articles 
sobre les singularitats d’alguns dels 
àmbits o elements del projecte com 
ara articles dedicats a les caselles 
dels peons «caminers», l’origen de 
la campanya publicitària del Nitrato 
de Chile, les plaques de senyalitza-
ció altimètrica, l’origen i finalitat 
de l’arbrat de les antigues carreteres 
etc. i, el mateix projecte, organitza el 
concurs «La fotografia del mes» per 
seleccionar aquells elements més des-
tacats en cadascun dels àmbits.

Jaume perarnau i llOrens

dOctOr en Història de la tècnica

directOr del mnactec

Destacada publicitat en rajola ceràmica de Pirelli 

El conegut i destacat anunci, en rajola ceràmi-
ca, del Nitrato de Chile, forma part, també, del 
projecte Museu al Carrer

Destacats comerços amb interès artístic i patri-
monial perviuen encara als nostres carrers i for-
men part destacada del projecte Museu al Carrer



r e s s e n y e s  i  n o v e t a t s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MORATA MARTÍN, Javier; TRIBÓ TRA-
VERIA, Gemma; LLORET RIOS, Roger; 
BARGALLÓ JIMÉNEZ, Clara; HACHUEL 
FERNÀNDEZ, Esther; BONICH VIVES, 
Joan; DOÑATE SANGLAS, Ignasi; CAS-
TILLO CASO, Ireneu. Descobrir el Canal 
de la Infanta.Set itineraris per la seva 
xarxa. Col·lecció Camins d’Aigua, 3. 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, 
2020. ISBN 978-84-948536-5-4

La millor manera de fer honor i 
memòria als 200 anys del Canal és 
promoure el seu coneixement. A l’any 
2015, en un treball coral, el CECBLL 
va publicar el llibre El Canal de la In-
fanta, recuperació d’un patrimoni. Per 
la importància de l’aigua a la comar-
ca que porta el nom del seu riu, es 
va encetar una línia de coneixement 
centrada en aquest element i la seva 
relació amb el territori. Es va optar 
pel descobriment in situ dels dife-
rents registres del seu curs. 

Ara, el Centre edita, dins la 
Col·lec ció Camins d’Aigua, la guia 
que descriu els trajectes d’aquest 
conducte de derivació. Els dos pri-
mers programes ja van comptar amb 
el seu llibret-guia de descripció dels 
itineraris. Aquest tercer lliurament, 
també té aquesta forma per conèixer 
i trepitjar l’element amb un lot de 
set noves excursions documentades. 
Al potent equip redactor del llibre de 
2015, format per Tribó, Lloret, Barga-
lló, Hachuel, Bonich, Doñate i Casti-

llo s’hi afegeix ara el lideratge d’en 
Javier Morata, entusiasta estudiós i 
divulgador, tant del terreny a tocar 
com en els coneixements teòrics re-
lacionats. 

El llibre-objecte és en mode excur-
sionista i a prova de motxilla, plasti-
ficat i apte per ser manipulat en els 
trajectes, tot i que la triple activitat 
de caminar, llegir i mirar, pot ser com-
plicada. Per tant, serà bo llegir primer 
l’itinerari per treure’n després més 
profit de les explicacions. Es descri-
uen els camins amb les corresponents 
fitxes, fotografies i gràfics de quali-
tat. La presentació i l’anàlisi històric 
previs als camins són imprescindibles 
per ajudar a conèixer-lo. Un element, 
històric, arquitectònic, cultural, agrí-
cola i, en qualsevol cas, patrimonial i 
de presència als pobles per on passa. 
Ens fa reflexionar sobre la importància 
que va tenir un element tan vital com 
l’aigua. Ara, gràcies a la sensibilitat 
i el treball del estudiosos, coneixem 
la seva importància. Ara, al saber-ne 
més, llegint i caminant, el valorarem. 

Francesc Ollé

Revista del Vinalopó, núm. 22. Centre 
d’Estudis Locals del Vinalopó. 2019.

Segons el Diccionari Normatiu 
Valencià de la Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, en la seua primera ac-
cepció, Geografia «és la ciència que 

té per objecte l’estudi, la descripció 
i l’explicació dels fenòmens físics i 
humans en la superfície de la Terra»; 
per a afegir, com a segona accepció, 
«Territori, Paisatge».

Eixe és l’objectiu d’aquesta 22ª 
edició de la revista anual del CEL Vi-
nalopó, mostrar la diversitat territori-
al, física i social, de les geografies de 
les comarques del Vinalopó, amb un 
dossier que barreja articles de viat-
gers històrics amb els nous plans es-
tratègics, passant per aspectes físics 
com els efectes de l’erosió hídrica i 
l’ús tradicional de la ramaderia a les 
nostres muntanyes. A més, es presen-
ta una nova associació de servei pú-
blic com és MeteoVinalopó, centrada 
en el coneixement dels climes locals 
de les comarques del Vinalopó.

D’altra banda, apareix una nova 
secció destinada a contribuir a la 
difusió dels i de les joves investiga-
dors/es. Opera Prima mostra treballs 
de fi de grau i de fi de màster (TFG i 
TFM) centrats en aspectes geogràfics 
de pobles com Asp, Biar, Crevillent, 

Elda o Elx, amb temàtiques diverses 
com ara la planificació i gestió dels 
riscos naturals (inundacions, terratrè-
mols), el patrimoni local i l’economia 
(moros i cristians) o el coneixement 
científic dels paratges naturals. Es 
tracta de quatre TFM dels màsters de 
Planificació i Gestió Riscos Naturals 
i de Desenvolupament Local i Inno-
vació Territorial, a més d’un TFG del 
grau en Geografia i Ordenació del Ter-
ritori de la Universitat d’Alacant.

Així, es presenta la Geografia com 
una ciència amb profundes arrels en 
l’antiguitat, però amb un paper clau 
al servei de la societat del futur, com 
a una professió que desenvolupa 
qüestions molt actuals com el canvi 
climàtic, els riscos naturals, l’ordena-
ció del territori, l’urbanisme, la ges-
tió del paisatge, els serveis ambien-
tals, el desenvolupament econòmic, 
la sostenibilitat, la cartografia i, tot 
això, amb una aplicació pràctica a les 
comarques del Vinalopó.

GaBriel seGura
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pardO pardO, Fermín; peÑa cerVe-
ra, Marc. Tente cantarete, tente. La 
cacharrería de fuego y de agua en la 
Meseta Requena-Utiel. Ayuntamien-
to de Requena, Museo Municipal de 
Requena, L’Etno i Asociación Cantares 
Viejos. (2020), 117 p. ISBN: 978-84-
00-16979-5

El passat divendres vint-i-cinc de 
setembre es va obrir al públic l’exposi-
ció temporal Tente cantarete, tente: La 
cacharrería de fuego y agua en la Mese-
ta Requena-Utiel, una mostra temporal 

organitzada per la Asociación Cantares 
Viejos i el Museu Municipal de Requena 
sota el patrocini de L’Etno Museu Va-
lencià d’Etnologia de la Diputació Pro-
vincial de València. En aquesta mostra, 
organitzada per Fermín Pardo, cronista 
oficial de Requena, i Marc Peña, jove 
historiador de l’art, el públic té l’opor-
tunitat de conèixer la terrisseria de 
bast a la comarca de Requena-Utiel. 

La exposició, ubicada al Temple de 
Santa María de Requena, ofereix al vi-
sitant l’oportunitat de conèixer un im-
portant nombre de peces ceràmiques 
dels fons de la col·lecció de Museu Mu-
nicipal de Requena que fins ara no ha-
vien sigut exposades, així com moltes 
altres que alguns col·leccionistes han 
tingut a bé cedir. Aquesta mostra és 
la manera de difondre el primer treball 
d’investigació que l’associació realitza 
sobre ceramologia, que, a més, ha sigut 
publicat en un llibre de títol homònim i 
que pot adquirir-se allí mateix.

Aquesta ocasió no únicament per-
met que ens apropem als centres de 
producció de terrisseria de la comar-
ca, sinó, a més, a molts altres des dels 
quals s’importaven altres gèneres. Així 
doncs, aquesta és l’oportunitat perfecta 
per conèixer les olleries de Requena i 
els obradors de tenalles d’Utiel, fona-
mentalment, però també les terrisseries 

d’Alaquàs, Xiva o Agost, entre altres. 
Molts d’aquests centre de producció, 
especialment els de la Meseta de Re-
quena-Utiel, han mancat fins la data 
d’estudis com el que es presenta en 
aquesta ocasió. 

Per altra banda, l’estudi dels cen-
tres de producció es complementa amb 
un apropament etnològic als usos i 
els costums desenvolupades al voltant 
d’aquestes peces. D’aquesta manera es 
pretén que tothom entenga la impor-
tància que tenien aquests productes 
artesanals a la vida tradicional, desa-
pareguda al llarg de la segona meitat 
del segle XX i que l’associació Cantares 
Viejos ha intentat impedir que quede en 
l’oblit des de la seua creació. 

Aquesta oportunitat per conèixer 
una part tant important del patrimoni 
etnològic del País Valencià com és la 
terrisseria de bast romandrà oberta tots 
els divendres, caps de setmana i festius 
fins el proper vint-i-nou de novembre, 
tot i que és molt probable que es pror-
rogue fins el desset de gener de l’any 
vinent. Si es desitja consultar més in-
formació es recomana visitar el següent 
enllaç: https://www.requena.es/en/
event/tente-cantarete-tente-cacharre-
ria-fuego-agua-meseta-requena-utiel. 

marc peÑa

FÀBreGas, Josep; Vidal, Judit 
[coor.]. Història, societat i activitat al 
Camp de Tarragona a l’Edat Moderna 
i Contemporània.a Centre de Lectura 
de Reus (2019). 197 p.

Aquest llibre és el resultat de les 
Jornades d’Història celebrades al Cen-
tre de Lectura de Reus entre finals de 
març i primers d’abril de 2019. Conté 
vuit ponències presentades per investi-
gadors vinculats a la Universitat Rovira 
i Virgili, la majoria pertanyents a les 
noves fornades d’historiadors i histo-
riadores. D’alguna manera Reus esdevé 
protagonista en la major part d’aporta-
cions presentades a les dites jornades, 
reflex sens dubte de la importància 
cabdal de la ciutat en el curs de les 
èpoques moderna i contemporània.

En aquesta breu ressenya simplement 
anunciarem els treballs presentats en les 
jornades com a manera de divulgar el 
seu contingut. Són els següents: «Reus, 
centre comercial de ceràmica als segles 
xVi i xVii» d’Alba Alonso Mora; «Reus i 
el mar en els segles xVi i xVii» de Judit 
Vidal Bonavila; «Catalunya, Reus i els 
moviments de població (1620-1880)» 
de Margarita Golzalvo-Cirac; «L’eix co-
mercial Reus-Salou-Cadis a la primera 

meitat del segle xViii» de Ricard Cantano 
Carballo; «La nissaga Kies entre Reus i 
Vila-seca» de Josep Fàbregas Roig; Les 
comunicacions terrestres del Camp de 
Tarragona. Estadis i protagonistes de 
la seva modernització (1770-1868)» 
d’Agustí Agra munt Bayerri; «El Reus 
llibertari de finals del segle xix: Teresa 
Mañé Miravent, Joan Montseny Carret i 
la biblioteca de la presó» de Ginés Pu-
ent Pérez; i «Les Oblates: presó de dones 
a les comarques tarragonines durant el 
franquisme» de Meritxell Ferré Baldrich. 

Un conjunt d’aportacions que con-
templen el comerç, la producció agrària, 
la demografia, les comunicacions terres-
tres, les actituds ideològiques i la repres-
sió franquista entre els segles xVi i xx. Se-
gurament la reflexió que podríem emetre 
per concloure és que jornades com aques-
tes serveixen per a propiciar la concreció 
de la recerca publicada, fer d’altaveu per 
a la transmissió del coneixement. 

JOsep santesmases i Ollé
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Temps de Franja, núm. 147, Calaceit: 
Iniciativa Cultural de la Franja, no-
vembre de 2020, 20 p. 2,50 € 

Aquest nou número de la revista 
Temps de Franja commemora els 20 
anys d’aquesta publicació editada per 
Iniciativa Cultural de la Franja, mos-
trant la importància de la pervivència 
de la única revista en llengua catala-
na de les comarques de la Franja. Per 
això en aquest número especial les di-
ferents notícies i articles contemplen 
la tasca de la revista al llarg d’aquests 
anys: la salutació del seu primer di-
rector, en Mario Sasot, l’editorial «vint 
anys de vida» i la felicitació dels tres 
presidents: Joaquim Montclús de l’As-
sociació Cultural del Matarranya, Pep 
Labat, de l’Institut d’Estudis del Baix 
Cinca i Artur Quintana de la Iniciativa 
Cultural de la Franja. 

Els diferents articles, columnes i 
seccions estan dedicats a explicar com 
es va gestar aquesta revista fundada 

per l’enyorat Josep Galan: a «El llarg 
camí d’un miracle» Mario Sasot analit-
za com es va gestar la revista, les di-
ferents reunions i feines del consell de 
redacció durant els primers anys; Carles 
Terés a «Trucades imprevistes» explica 
la seva llarga i intensa relació amb la 
revista com a articulista, coordinador 
i maquetador; Esteve Betrià exposa la 
filosofia inicial de la revista a «l’estiràs 
de Josep Mauri». Al número commemo-
ratiu de les dues dècades d’existència 
de Temps de Franja s’inclouen també 
diferents valoracions. La que fa el pro-
pi consell de redacció a «La revista i 
els seus col·laboradors: una obra en 
equip»; i moltes altres com ara «De 
l’optimisme utòpic a anar replegant les 
molles» de Màrio Sasot; «Enllà d’una 
xifra» de Vicent Pallarés; «De rius, 
papereres i aniversaris» de Patrici Bar-
quín; «Melancolia» de Marina d’Algars; 
«Temps» de Ramon Sistac; «...i ens 
queda tant per fer!» de Francesc Ricart, 
i «i Tot fent cultura arran la Franja» 
on Artur Quintana analitza les aporta-
cions del suplement de teoria i creació 
literàries «Styli Locus».

Les pàgines que habitualment van 
destinades a les diferents comarques 
de la Franja porten la firma dels es-
criptors i polítics de les mateixes: 

Del Matarranya: «Matarranya: tres 
comarques i més que un riu» de Maria 
Dolors Gimeno; «Testimoni d’una cul-
tura pròpia» de Rafael Martí, president 
de la Comarca del Matarranya; «Una 
llengua viva» d’Aitor Clemente, alcal-
de d’Aiguaviva de Bergantes i conse-
ller comarcal al Baix Aragó; «Una eina 
necessària» de Francisco Javier Domé-
nech, alcalde de Favara. 

Del Baix Cinca: «Explicant en ca-

talà la vida de la comarca» de Hugo 
Sorolla; «Estem de festa» de Maga 
Godia; «Un traguinyol de vi pa tot lo 
camí» de Roberto Albiac.

De la Llitera: «La Llitera vista des 
de Temps de Franja» de Josep Espluga; 
«Temps de Franja, un dic de conten-
ció» de Josep Antoni Chauvell, alcalde 
d’Alcampell i president de la comarca 
de la Llitera.

De la Ribagorça: «Fent camí» de 
Glòria Francino; «Retrat inesborrable 
d’una realitat diversa» de Marcel Igle-
sias, alcalde Bonansa i president de la 
Comarca de la Ribagorça i «pareix que 
va ser ahir...» d’Alfredo Sancho, alcal-
de de Benavarri

I per acabar, felicitacions i articles 
com «Bona feina» d’Ignacio López Su-
sin, Director General de Política Lin-
güística del Govern d’Aragó i «Vint 
abraçades!» de Jordi Marin del Centre 
d’Estudis dels Ports.

Com en altres números Temps de 
Franja va acompanyat del suplement 
Temps d’escola, coordinat per Pietro 
Cucalón i Pepa Nogués. El número 9 
d’aquest suplement s’explica com era 
la vida abans del coronavirus i algunes 
microexperiències de confinament per 
part dels alumnes de diferents centres 
escolars, es comenten les diverses 
denominacions locals de la paraula 
ametlla, o s’inclouen diferents notíci-
es i activitats dels alumnes. Finalitza 
el suplement el conte sobre l’olivera, 
escrit col·laborativament per l’aula de 
Mont-roig del CRA Tastavins. 

Felicitem a la revista pels 20 anys 
i llarga vida a les publicacions en llen-
gua catalana a la Franja. 

carles Barrull
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1. Agrupació Cultural Vila-seca (Vila-seca)  
2. Àmbit de Recerques del Berguedà (Berga)
3. Amics de Besalú i el seu Comtat (Besalú)
4. Amics de la Seu Vella (Lleida)
5. Amics del Castell de Gelida (Gelida)
6. Amics del Museu de Pallejà (Pallejà)
7. Arxiu Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
8. Associació CMES (Barcelona)
9. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
10. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
11. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
12. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
13. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
14. Associació d’Estudis Torellonencs (Torelló)
15. Associació d’Història Rural  (Girona)
16. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
17. Associació Mirmanda (Figueres – El Soler)
18. Associació Poble Vell de Corbera d’Ebre (Corbera d’Ebre)
19. Associació Recerques. Història, economia, cultura (Barcelona)
20. Associació Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat (Tona)
21. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
22. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec - CERHISEC (Barcelona)
23. Cercle de Recerques i Estudis “Mogoda” (Santa Perpètua de Mogoda)
24. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
25. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (Argentona)
26. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
27. Centre d’Estudis Cadaquesencs (Cadaqués) 
28. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
29. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
30. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
31. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
32. Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (Artesa de Lleida)
33. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
34. Centre d’Estudis d’Altafulla (Altafulla)
35. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
36. Centre d’Estudis de Castellar. Arxiu d’Història (Castellar del Vallès)
37. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
38. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
39. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
40. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
41. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
42. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
43. Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant  (L’Hospitalet de l’Infant)
44. Centre d’Estudis de Montjuïc (Barcelona)
45. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
46. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
47. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
48. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
49. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
50. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
51. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
52. Centre d’Estudis de Subirats (Subirats)
53. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
54. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
55. Centre d’Estudis Escalencs (l’Escala)
56. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
57. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
58. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
59. Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
60. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)
61. Centre d’Estudis “Lo Lliscó” (Mas de Barberans)
62. Centre d’Estudis Martorellencs (Martorell) 
63. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)

64. Centre d’Estudis Mont-rogencs (Mont-roig del camp)
65. Centre d’Estudis Planers (Santa Bàrbara)
66. Centre d’Estudis Ribagorçans (Benavarri)
67. Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (Riudoms)
68. Centre d’Estudis Santjustencs (Sant Just Desvern)
69. Centre d’Estudis Segarrencs (Freixenet de Segarra)
70. Centre d’Estudis Selvatans (la Selva del Camp)
71. Centre d’Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners)
72. Centre d’Estudis Seniencs (la Sénia)
73. Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Torredembarra)
74. Centre d’Estudis Tossencs (Tossa de Mar)
75. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (Horta de Sant Joan)
76. Centre de Lectura de Reus (Reus)
77. Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” (Mollerussa)
78. Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (Montblanc)
79. Centre Picasso d’Orta - Associació UNESCO (Horta de Sant Joan)
80. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de 

Tarragona (Tarragona)
81. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (Cerdanyola)
82. Col·lectiu El Brogit (Castellbell i el Vilar)
83. Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
84. El bou i la mula (Premià de Mar)
85. Esbart Català de Dansaires (Barcelona)
86. Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià (Alaquàs)
87. Fundació Arnau Mir de Tost (Àger)
88. Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell)
89. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
90. Fundació Roca i Galès (Barcelona)
91. Grup d’Estudis Cubellencs (Cubelles)
92. Grup d’Estudis d’Esplugues (Esplugues de Llobregat)
93. Grup d’Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès)
94. Grup d’Estudis Sitgetans (Sitges)
95. Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès)
96. Grup de Recerca de Cervelló (Cervelló)
97. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Folgueroles)
98. Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Sant Martí de Maldà)
99. Grup d’Història del Casal (Mataró)
100. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
101. Institut d’Estudis Ceretans (Puigcerdà)
102. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Ondara)
103. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
104. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
105. Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga)
106. Institut d’Estudis del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols)
107. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
108. Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres)
109. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
110. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
111. Institut d’Estudis Vallencs (Valls)
112. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
113. Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (Adrall)
114. Institut Menorquí d’Estudis (Maó)
115. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró (Mataró)
116. Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida (Lleida)
117. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot)
118. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic)
119. Societat Andorrana de Ciències (Andorra la Vella)
120. Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca)
121. Taller d’Història de Gràcia. Centre d’Estudis (Barcelona)
122. Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa (Barcelona)
123. Terra dels Avis (Elna)
124. Tot Història Associació Cultural (Barcelona)
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