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Els centres d’estudis i el territori
La particularitat dels centres de Barcelona

Els centres d’estudis locals i comarcals 
estan directament relacionats amb el seu 
propi territori, sense el qual esdevindrien 
una altra cosa. Territori en el sentit d’una 
part concreta del país, viscuda en tota la 
seva amplitud, comptant amb l’espai ge-
ogràfic particular, amb les persones que 
conformen la demografia actual, amb la 
seva història com a matèria que condicio-
na el present, i amb totes les diverses par-
ticularitats dels àmbits del coneixement i 
de la cultura, que els centres tinguin a 
bé a conrear i difondre. Territori pensat i 
construït des de baix, dia a dia, amb tot el 
cúmul d’experiències humanes que el con-
formen. De baix a dalt. 

Entre les diverses concrecions de ti-
pologies territorials dels centres d’estudis 
hem de considerar els centres d’estudis de 
la ciutat de Barcelona, la major part dels 
quals configurats a l’entorn dels antics 
pobles del Pla de Barcelona i també de 
barris amb una personalitat molt remarca-
da. Centres amb un territori urbà, que en 
totes o la majoria de les parts limiten amb 
un altre espai també urbà. O que en algun 
cas inclouen o limiten parts de muntanya 

molt humanitzada que està plenament in-
closa i identificada amb la ciutat de Bar-
celona. Són aquests, aspectes importants 
que personalitzen els centres d’estudis de 
la ciutat, com també la seva relació di-
recta amb els organismes propis de l’Ajun-
tament, com una administració comuna i 
important de tots ells. 

En els darrers anys els centres d’estu-
dis barcelonins amb el suport de l’IRMU i 
també de la CCEPC han vingut realitzant 
diverses activitats i projectes comuns, 
pensats de manera global tenint present 
la particularitat de cada territori urbà. Ac-
tivitats i projectes que han establert fruc-
tífers lligams i contactes entre persones i 
centres i han tingut la virtut de presentar 
en bloc el conjunt de centres davant de 
l’administració municipal. Ara mateix hi 
ha endegat el projecte «Construint la his-
toria del Pla de Barcelona. L’aportació de 
la història feta des dels pobles i barris al 
coneixement de Barcelona (de finals del 
segle XIX al segle XXI», que ha de posar 
en valor les persones que es van significar 
en la recerca històrica particular de cada 
antic poble o cada barri. 

6 de juliol de 2009. Conferència inaugural dels actes vinculats al centenari de la Setmana Tràgica.
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La unió fa la força. I la creació de 
sinergies entre institucions és clau al 
món que vivim. Hi resulta d’aplicació, 
com mai, el celebèrrim exemple de la 
mata de jonc de Ramon Muntaner, tan 
bon de citar: «E si negun me demana: 
“En Muntaner, quin és l’eximpli de la 
mata del jonc?”, jo li respon que la 
mata de jonc ha aquella força que, 
si tota la mata lligats ab una corda 
ben forts, e tota la volets arrancar en-
sems, dic-vos que deu hòmens per bé 
que tiren no l’arrancaran, ne encara 
com gaire més s’hi prenguessen; e si 
en llevats la corda, de jonc en jonc la 
trencarà tota un fadrí de vuit anys, 
que sol un jonc no hi romandrà».
Precisament amb aquesta premissa 
que la unió augmenta la força, el 9 
de juny de 2012 es van reunir a Co-
centaina els representants d’una dot-
zena de centres d’estudis locals dels 
voltants d’Alacant. Va ser la I Jorna-
da de l’Espai Cultural Enric Valor: una 
xarxa impulsada per l’Institut Alacan-
tí de Cultura Juan Gil-Albert. A aque-
lla primera Jornada n’han succeït set 
més. I a poc a poc l’Espai Enric Valor 
s’ha anat consolidant com un fòrum 
sòlid i estable de reflexió, planifica-
ció i cooperació cultural entre disset 
centres d’estudis a les comarques de 
l’extrem sud del domini lingüístic: 
l’Associació d’Estudis de la Marina 
Baixa, l’Institut d’Estudis Comarcals 
del Baix Vinalopó, el Centre Cultural 
Castellut, el Centre d’Estudis Contes-
tans, el Centre d’Estudis del Museu 
Valencià del Paper, l’Associació Cultu-
ral Font Bona, l’Institut d’Estudis de 
la Marina Alta, el Centre d’Estudis de 
la Repoblació Mallorquina, l’Associa-
ció d’Estudis Grup Alacant, el Centre 
d’Estudis i Excursionisme les Valls de 
la Serrella, el Centre Alcoià d’Estudis 
Històrics i Arqueològics, l’Institut 
d’Estudis Guardamarencs, l’Associa-
ció Cultural la Gola de Guardamar, el 
Centre d’Estudis Locals del Vinalopó, 
l’Associació Amics de Teulada, l’Ins-
titut d’Estudis Calpins i l’Associació 
Xinosa de Monòver.

En un entorn on les iniciatives i les 
estructures culturals de la Genera-
litat Valenciana sovint han estat 
percebudes com a estranyes i llu-

nyanes —quan no inexistents—; en 
una societat desestructurada, sense 
clars referents i líders intel·lectuals; 
en un context en què els organismes 
provincials han assolit un protago-
nisme hipertròfic; en un territori que 
té com a referència la ciutat d’Ala-
cant, tradicionalment entotsolada 
i menfotista; en un mercat cultural 
precari i esquifit (deficitari d’edito-
rials, indústries audiovisuals, circuits 
teatrals o galeries d’art; amb una 
mentalitat provinciana que tendeix a 
la importació més que no a la creació 
i l’exportació de produccions cultu-
rals autòctones); en un racó de món 
on els ciutadans (es diu fàcil, això!) 
poden passar i repassar totes les fre-
qüències del dial de la ràdio i tots 
els canals del comandament de la te-
levisió sense aconseguir sintonitzar 
ni una sola emissora en la llengua 
pròpia... En un tal escenari d’aban-
donaments, anormalitats i despro-
pòsits —vull dir— els instituts i els 
centres d’estudis de l’Espai Enric Va-
lor són ambaixadors imprescindibles 

de la literatura, la filologia, la geo-
grafia, l’urbanisme, l’art, la ciència o 
la història veritablement genuïnes, i 
basteixen ponts valuosíssims entre la 
precarietat heretada i les urgències 
del present i el futur.
El fet, als nostres ulls, té una impor-
tància vital. Perquè aquests centres 
dinamitzen i gestionen una cultura 
de base, a peu de ciutat, de poble, 
de carrer. Fan possible ací i allà con-
ferències, cicles, exposicions, recer-
ques, llibres, congressos, concerts. 
O la publicació de revistes absoluta-
ment estimables per a la fixació i la 
divulgació el coneixement, com és el 
cas de L’Aiguadolç i Aguaits (a la Ma-
rina Alta), Sarrià (a la Marina Baixa), 
Alberri (al Comtat), Baluard (a Guar-
damar del Segura), Bigneres i Filigra-
nes (a Banyeres de Mariola), Revista 
del Vinalopó (al Vinalopó Mitjà) o La 
Rella (al Baix Vinalopó). En un pa-
norama tan lamentable i eixorc com 
l’insinuat, resulta significatiu que 
les revistes que sostenen i marquen 
el pols de la investigació i el conei-
xement es publiquen en vernacle. I 
amb una qualitat mitjana remarcable. 
El fet —m’agrada pensar-ho així— és 
un indici més que, a pesar de totes 
les disfuncions i dels intents siste-
màtics d’ofegament lingüístic i cultu-
ral, al país dels valencians la llengua 
i la cultura genuïnes mantenen un 
vitalisme insubornable. Resulta per-
fectament viable la conquesta d’un 
mínim de normalitat i dignitat en 
els mercats de la cultura. En aquesta 
apassionant aventura —sobra dir-ho: 
la més suggeridora que ara com ara 
es pot viure en aquest redós de la 
Mediterrània— l’entramat dels cen-
tres d’estudis locals pot exercir una 
funció importantíssima. Sobretot si 
són efectivament capaços de generar 
i aprofitar sinergies. Com la mata de 
jonc de Muntaner: que «per bé que 
tiren no l’arrancaran».

Joan BorJa

Universitat d’alacant

Per bé que tiren no l’arrancaran
Sobre l’Espai Cultural Enric Valor
i els centres d’estudis del sud valencià
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Fotografia feta al 1972 per Ale-
jandro Subirats Lleixà a la partida de 
les Roques al terme municipal de Mas 
de Barberans. La informació que se’ns 
dóna dels protagonistes de la fotogra-
fia ens transmet la pervivència d’unes 
xarxes veïnals i de parentiu d’ajuda 
mútua que funcionaven com a darrers 
vestigis d’una societat preindustrial 
que a principis dels anys setanta se-
guia resistint a la zona interior del 
Montsià.

En un primer pla unes peces fetes 
de margalló totalment utilitàries: dos 
cabassos i una cabassa i un porgador 
de fusta per on baixaven les olives 
(fargues o sevillenques o morrudes no 
ho podem apreciar a la fotografia) i 
queien a la cabassa. Recipient de lla-
ta de pauma de base plana i de forma 
circular i amb un cos recte d’aproxi-
madament 20 centímetres amb dos an-
ses diametralment oposades. Aquesta 
peça tenia un doble ús: per envasar 
(mesurar) les olives, des del sac es ti-
raven al decalitre i després una altra 
vegada al sac, les que sobraven de la 
mesura queien sobre la cabassa i no 
a terra, així no s’embrutaven i podien 
recollir-se més fàcilment. L’altre ús, il-
lustrat a la fotografia, era per triar les 
olives de les pedres i les fulles. Feina 
que majoritàriament feien els mem-
bres no productius de la família: gent 

gran i xiquets i xiquetes. Va desapa-
rèixer aquesta tasca,amb forta càrrega 
sentimental per a diferents genera-
cions, amb l’arribada dels porgadors 
automàtics. Actualment es formen 
llargues cues de carretes a l’entrada 
de la cooperativa carregades d’olives 
per porgar. El pas de les màquines de 
plegar clàssiques d’un o dos corrons 
als motocultors amb diferents corrons 
ha fet que s’hagi reduït el temps de la 
plega. Perdudes a la memòria queden 
les colles de plegadores d’olives que 
fins avançada la dècada dels setanta 
plegaven a mà vores, valones i marges. 
Fins a finals dels 50 del segle passat 
les olives es plegaven totes a mà, amb 
el descobriment de les màquines de 
plegar l’avanç ja va ser notable i amb 
l’acoblament del sistema al motocultor 
la recollida es va disparar. Aquest canvi 
tecnològic s’ha pogut realitzar per un 
canvi en el sistema de cultiu: l’aplana-
ment de les finques i per l’abandona-
ment de determinades zones. Les fin-
ques abandonades han estat sobretot 
les lindanes entre l’ecosistema de la 
Plana i del Port on les oliveres es cul-
tivaven en faixes estretíssimes, amb la 
desaparició dels matxos es van deixar 
de cultivar aquestes finques.

Quant a la indumentària a destacar 
uns pantalons i unes faldetes apeda-
çades. Peces que són per elles soles, 

talment com o el voraviu interior de 
vestits, faldes, …, un mostrari dels ti-
pus de roba que s’utilitzava perquè fins 
i tot el retallet més mínim de roba es 
guardava ja que sempre se l’hi trobava 
una utilitat o una altra. 

I tota l’escena emmarcada per l’en-
trada a una caseta de camp amb un 
interior on es percep també el corral 
del matxo. Una porta gran i reforçada, 
que transmet solidesa però no segure-
tat. Amb l’augment els darrers trenta 
anys dels robatoris a les finques ha fet 
que s’hagi canviat la fusta pel ferro o 
per l’alumini.

El plàstic substitueix la pauma, els 
porgadors s’automatitzen, els matxos 
desapareixen i arribem als vuitanta 
on les faldetes són substituïdes per 
xandalls. No podem oblidar que hi ha 
determinats materials que avui en dia 
fan mal a la vista però que per a molts 
eren signe de progrés perquè facilita-
ven les feines i aportaven comoditat. 
Fins fa quatre dies la pedagogia medi-
ambiental no existia sinó que el mis-
satge era identificar progrés amb nous 
materials. Ja al segle XXI tenim l’obli-
gació moral de cercar materials, inven-
tar projectes i alimentar il·lusions on 
la sostenibilitat sigui omnipresent.

PePa sUBirats

resPonsaBle MUseU de la PaUMa de Mas 
de BarBerans i centre d’estUdis lo lliscó

Triant les olives
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ELS ORÍGENS: DEL GEC AL CEG (1997-
2002)

El dia 8 de setembre de 2002, a la 
Sala de Plens del Consell Comarcal, nai-
xia el Centre d’Estudis de les Garrigues 
(CEG). Tretze persones d’arreu de la co-
marca signaren l’acta de fundació de la 
nova associació, així com els estatuts 
de l’entitat.

Però el CEG no naixia del no-res. El 
1997 fou el punt d’inflexió clau, amb 
la realització de la I Trobada d’Estudio-
sos. Una sèrie de persones del territori 
ja anaven reivindicant un espai per la 
defensa i difusió del patrimoni comar-
cal i vetllant per la cultura comarcal. 
Aquella llarga reivindicació culminava 
el 20 de setembre de 1997 amb la pre-
sentació de forma pública de 20 tre-
balls relacionats amb la comarca o amb 
les seves poblacions. Gràcies al suport 
del Consell Comarcal, la col·laboració 
de l’ajuntament de les Borges Blanques 
i d’un grup de persones que creien en 
el projecte, la cosa ja fou imparable. 
Allí, podríem dir, va sorgir l’embrió 
del GEG (Grup d’Estudiosos de les Gar-
rigues) que tindria continuïtat fins el 
2002, quan deixava pas al CEG.

És evident que la irrupció del GEG 
fou una alenada d’aire fresc al gris pa-
norama cultural de la nostra comarca. 
La seva autonomia i esperit crític vers 
els fets culturals a la comarca foren una 
altra de les característiques definidores 
del GEG i que han perdurat, fins i tot 
estatutàriament explícites en el CEG.

Crèiem que aquest espai estava 
verge, nu de contingut, però sobretot 
abandonat i oblidat. Hi havia molt 
poca conscienciació, per no dir nul·la, 
a nivell personal i institucional sobre la 
conservació del patrimoni més proper.

No ens hem d’enganyar, no fou un 
inici fàcil. Hi havia recança, i havia 
certa visió malentesa sobre la funció 
i el treball del CEG i, fins i tot, de les 
persones que en formaven part, fins el 
punt que ens va costar establir vincles 
de contacte i ponts de comunicació 
amb les institucions. Vam haver de 
fer molta pedagogia i didàctica, però 
sobretot actes de reivindicació i de 
treball pel nostre patrimoni per anar 
apropant-nos a aquells que veien les 

nostres actuacions amb reticència. 
Canviar la mentalitat no ha estat 

tasca fàcil. Ha estat una feina del dia 
a dia, de picar pedra una i altra vega-
da. D’anar pels pobles, de parlar amb la 
gent, amb els regidors, amb els alcaldes 
i alcaldesses, de fer jornades explicati-
ves i de difusió de les nostres restes, 
de fer inventaris, d’elaborar informes 
per a declarar béns d’interès local, de 
fer treballs per recuperar patrimoni o 
un munt de xerrades i conferències al 
territori.

JORNADES DE TREBALL I ESTUDI
• Jornada Territori i paisatge: La pe-

dra com a recurs, el 23 de novembre 
de 2002

• Commemoració 25 anys dels Ajun-
taments democràtics (1979-2004), 
s’organitzaren quatre Jornades de 
ponències, entre el 16 d’abril i el 28 
de maig, sota el títol: Les Garrigues: 
Una comarca per transformar. 

• El 8 i 15 de juliol de 2006 El Patri-
moni documental de les Garrigues. 

• Patrimoni arquitectònic de les Garri-
gues. 9 i 16 d’abril de 2008.

• L’any 2009, el CEG coorganitzà con-
juntament amb la Societat Onomàs-
tica, el XXXVIè Col·loqui d’Onomàs-
tica de Catalunya, els dies 25 i 26 
d’abril. 

• Commemoració centenari dels Fets 
de la Setmana Tràgica, 1909. El tren 

cremat a La Floresta.
• L’any 2010. Patrimoni arqueològic 

de les Garrigues. 
• L’any 2012. El Patrimoni de la Me-

mòria Històrica.
• El 8 de juny de 2013, el CEG obria 

la commemoració del Tricentena-
ri (1714-2014) a La Floresta amb 
una primera jornada per parlar de 
l’impacte del Règim borbònic a 
les Garrigues. Una visió general. 
Aquesta jornada tingué continu-
ïtat el 2014, concretament el dia 
14 de juny, amb la II jornada de 
Patrimoni històric. L’impacte del 
Règim borbònic a les Garrigues. 
Noves recerques. 

• 1r Encontre d’escriptors i crítics a 
Les Garrigues. Els autors i el procés 
de creació de l’obra. 20 de setembre 
de 2014.

• Centenari de la creació de la Manco-
munitat de Catalunya, La incidència 
i l’actuació de la Mancomunitat de 
Catalunya a les Garrigues. 11 d’oc-
tubre de 2014

• Conjuntament amb el Centre d’Es-
tudis Comarcals del Segrià (CECS), 
Passat, present i futur de les escoles 
rurals a la Plana de Lleida. 9 i 16 de 
maig de 2015. 

• 70è aniversari de l’alliberament del 
camp nazi de Mauthausen. Fang, 
reixes i cambres de gas: Els garri-
guencs als camps nazis i altres. Me-
mòria d’una deportació. 4 de juliol 
de 2015.

• 2n Encontre d’escriptors i crítics a 
les Garrigues. Poesia catalana actu-
al (2000-2015). 19 de setembre de 
2015. 

TROBADES I PUBLICACIONS
La I Trobada d’Estudiosos es ce-

lebrà a les Borges Blanques el dia 20 
de setembre de 1997, població a la 
qual van seguir Tarrés (1999), Cervià 
de les Garrigues (2001), el Vilosell 
(2003), la Granadella (2005), Cogul 
(2007), Vinaixa (2009), l’Albi (2011), 
Fulleda (2013) i Arbeca (2015).

Aquestes trobades han generat la 
publicació de les ponències publica-
des, que a continuació s’esmenten amb 
l’entitat que se n’ha fet càrrec i l’any:

El Centre d’Estudis de les Garrigues
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I Trobada d’Estudiosos de les Gar-
rigues, Consell Comarcal de les Garri-
gues, 1999. 19 treballs.

II Trobada d’Estudiosos de les Gar-
rigues, Ajuntament de Tarrés i IEI, 
2000. 25 treballs.

III Trobada d’Estudiosos de les 
Garrigues, Ajuntament de Cervià i IEI, 
2003. 31 treballs.

IV Trobada d’Estudiosos de les Gar-
rigues, Consell Comarcal de les Garri-
gues, 2004. 24 treballs.

Solcs de Terra. V Trobada d’Estudio-
sos de les Garrigues, Ed. Fonoll, 2006. 
22 treballs.

Fites en el temps. VI Trobada d’Es-
tudiosos de les Garrigues, Ed. Fonoll, 
2008. 20 treballs.

Cabal de petjades. VII Trobada d’Es-
tudiosos de les Garrigues, Ed. Fonoll, 
2010. 24 treballs.

Vincles i arrels. VIII Trobada d’Es-
tudiosos de les Garrigues, CEG, 2012. 
20 treballs.

Recerques i Testimonis. IX Troba-
da d’Estudiosos de les Garrigues, CEG, 
2015. 23 treballs.

Dins la publicació bibliogràfica 
del CEG cal afegir el volum dedicat a 
la recuperació de les carboneres del 
poble de Fulleda i que porta per títol 
Les Carboneres a Fulleda. La produc-
ció del carbó vegetal: una activitat 
temporal de la pagesia basada en 
l’aprofitament dels recursos naturals, 
l’any 2006. Com també el volum No-
ves aportacions a l’onomàstica garri-
guenca i catalana, que recull les 26 
comunicacions presentades al XXXVI 
Col·loqui de la Societat d’Onomàstica 
que va tenir lloc a l’abril de 2009 a les 
Borges Blanques. 

RECERQUES, INVENTARIS, CONVENIS, 
INFORMES TÈCNICS I PREMIS

Relació de d’inventaris i recerques 
realitzats a la comarca per part del CEG:

2003: Suport a l’inventari dels forns 
de calç a la comarca de les Garrigues

2004: Inventari de les construcci-
ons al voltant de l’aprofitament de l’ai-
gua al terme de Castelldans

2005: Suport a l’inventari de les 
Balmes murades de Juncosa de les Gar-
rigues i de La Granadella

2006-2007: Inventari del fons et-
nològic del Museu de l’oli i del món 
rural de Castelldans 

2010-2011: Inventari del Patrimoni 
Industrial de les Garrigues

2012: Inventari dels campanars i 
de les campanes de les Garrigues

2013: Inventari de les Festes Popu-
lars i Tradicionals de les Garrigues

2014: Inventari dels Monuments 
commemoratius de Catalunya a les Bor-
ges Blanques

CONVENIS, ACTIVITATS I RECERCA:
2005: Conveni de col·laboració en-

tre el CEG i el Consell Comarcal de les 
Garrigues

2006: Recuperació de Les Carbone-
res a Fulleda

2008: Recuperació de la Memòria 
de la Tàpia

2009-2011: La Granadella, Recupe-
ració d’un refugi de la Guerra Civil

2010: L’Albi: 2 i 9 octubre, Jornades 
sobre la restauració del Castell de l’Albi

2011: Conveni de Col·laboració amb 
l’Espai Macià de les Borges Blanques

2012-2014: Recerca sobre la Histò-
ria dels hospitals i de les institucions 
assistencials a les Garrigues

2012: Signatura Conveni de col-

laboració entre el CEG i la Universitat 
de Lleida

2013: Impuls i col·laboració en la 
creació de l’Aula d’Extensió Università-
ria de la Gent Gran de les Garrigues

2013: Recerca sobre els Cants Po-
pulars religiosos a les Garrigues

2013: Neteja i recuperació del pou 
de gel de l’Albi. 

2014: Signatura conveni amb el 
Consell Esportiu de les Garrigues per 
tal d’impulsar a la comarca les camina-
des culturals. 

2015: 1a Caminada Etnobotànica al 
Parc de les Olors en homenatge a Joan 
Palau Gallart

2015: Conveni de col·laboració 
entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i les entitats 
col·laboradores de l’Observatori del 
Patrimoni Etnològic i Immaterial.

Elaboració d’Informes Tècnics amb 
l’objectiu de declarar Bé Cultural d’In-
terès Local alguns dels edificis més 
característics o emblemàtics de les po-
blacions garriguenques. Tots aquests 
informes han estat demanats pels 
Ajuntaments de la comarca i per tal de 
continuar l’expedient de sol·licitud al 
Consell Comarcal.

A partir de l’any 2008, el CEG con-
voca de forma anual el Premi joves 
investigadors/es de les Garrigues, con-
juntament amb el Consell Comarcal i la 
Secretaria de Joventut de la Genera-
litat de Catalunya amb la voluntat de 
fomentar la investigació i la recerca a 
la comarca entre els joves i estudiants, 
per tal de donar suport i potenciar l’es-
perit de recerca i la creativitat científi-
ca sobre temes directament relacionats 
amb la comarca de les Garrigues o amb 
qualsevol dels seus pobles

Jornada Recuperació memòria històrica. La Granadella 2012 X Trobada d’estudiosos. Arbeca 2015
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Transparència i bones pràctiques a través 
de la pàgina web de la CCEPC

El passat mes de juliol del 2015 
va entrar en vigor la Llei Catalana de 
Transparència, una llei que afecta a 
moltes entitats sense ànim de lucre. 
Aquesta llei l’han de complir les en-
titats i fundacions que hagin rebut 
ajudes o subvencions públiques, i què 
perceben més de 100.000€ anuals de 
subvencions o ajuts públics, o tam-
bé les entitats i fundacions que un 
40% o més dels seus ingressos anu-
als provinguin de subvencions o ajuts 
públics (mínim: més de 5000 euros).

Un any i mig abans ja va entrar 
en vigor la Ley de Transparencia espa-
nyola. La CCEPC, inscrita al Registro 
de Associaciones del Ministerio del 
Interior i amb un àmbit d’actuació 
superior a l’autonòmic, es regeix per 
aquesta llei estatal.

Els supòsits econòmics mínims 
que marquen la obligatorietat d’afec-
tació de la llei estatal són els matei-
xos que a la llei catalana.

Com fer públic l’assoliment dels 
requisits de transparència? Bàsica-
ment a través de la pàgina web de 
la entitat, bé amb la creació d’un 
apartat específic o bé afegint les in-
formacions necessàries a l’estructura 
de web ja creada. Les obligacions de 
comunicació tenen a veure amb:
• Informació institucional i organit-

zativa
• Gestió econòmica, pressupostària i 

patrimonial
• Gestió administrativa
• La informació cal gestionar-la amb 

les següents directrius:
• S’ha de presentar de forma clara i 

estructurada.
• Ha de ser veraç i objectiva i fàcil-

ment comprensible.
• S’ha d’actualitzar periòdicament.

Des del mes de juliol la CCEPC ha 
participat al projecte Transpar-Ent. Es 
tracta d’una iniciativa del Laborato-
ri de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, impulsat 
per l’Ajuntament de Barcelona i amb 
el suport de la Generalitat de Cata-

lunya. L’objectiu és proporcionar a 
les entitats criteris i eines per a fer 
una informació i comunicació trans-
parent i de qualitat. Va més enllà de 
l’aplicació de la llei de transparència, 
més aviat és l’assoliment d’uns nivells 
òptims de bones pràctiques i de co-
municació.

La CCEPC és una de les 11 entitats 
seleccionades entre diferents àmbits 
de l’associacionisme de Barcelona 
amb l’objectiu de seguir un procés 
acompanyat de l’aplicació dels crite-
ris de transparència.

Sense modificar l’estructura de la 
nostra pàgina web (www.ccepc.org) 

hem anat incorporant molta infor-
mació, sobretot aquella relaciona-
da amb el funcionament i gestió de 
l’entitat: març legal, estatuts i al-
tres textos que regulen el seu fun-
cionament, informació sobre els òr-
gans de govern i els seus membres, 
funcions de l’equip de Junta i del 
personal laboral, relació i participa-
ció a altres institucions, informació 
econòmica amb el tancament econò-
mic anual i claredat sobre els ajuts 
rebuts, notícies actualitzades. Si hi 
feu una ullada podreu apreciar-hi les 
novetats.

El projecte Transpar-Ent preveu 
que cap el febrer es presenti una pla-
taforma d’assessorament sobre trans-
parència i les entitats que hem parti-
cipat al projecte hi figurarem com a 
exemples.

Com a centres d’estudis adherits 
a la CCEPC us recordem que gaudiu 
d’un servei d’assessorament legal, 
comptable i laboral. Si contacteu amb 
l’assessoria Talaia–Coopdemà, els po-
deu plantejar els vostres dubtes i us 
donaran les pautes necessàries per a 
resoldre’ls.

Detall dels nous continguts a la web de la CCEPC. 



c c e p c

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

Propera Assemblea General Ordinària i 
Extraordinària de la CCEPC

Us avancem que la propera As-
semblea General de la Coordinadora 
tindrà lloc a Sant Just Desvern (Baix 
Llobregat), acollits pel Centre d’Estu-
dis Santjustencs. La data triada és el 
dissabte, 12 de març.

Aquesta vegada celebrarem l’As-

semblea General Ordinària i l’Assem-
blea General Extraordinària, on hau-
rem de triar la meitat dels membres 
de la Junta de Govern de l’entitat. És 
per això que preveiem un programa 
atapeït i estem estudiant la possi-
bilitat d’agilitzar-lo. Un mes abans 

de la data de celebració farem arri-
bar als centres d’estudis socis tota la 
documentació que es presentarà com 
a memòria anual i proposta pel 2016 
així com la documentació per a la 
presentació de candidatures a la Jun-
ta de Govern.

X Congrés de la CCEPC
“Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris”

A l’anterior número de Frontissa 
us informàvem sobre el plantejament 
i els continguts del proper congrés de 
la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana “Recursos i territori. 
Perspectiva històrica i nous equilibris”, 
tot i que encara restava per definir les 
dates exactes, el lloc de celebració i 
altres detalls. Definits aquests temes, 
ja hem pogut editar la primera circular 
informativa del congrés, de la qual ja 
us vam fer la tramesa electrònica. El 
congrés queda estructurat així:

Lloc i dates: Sala Plana de l’Om. 
Manresa, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016

Descriptor: El sòl, el subsòl, els mi-
nerals, les aigües continentals, els oce-
ans, l’atmosfera, la radiació solar, els és-
sers vius, els boscos... posen a la nostra 
disposició una sèrie de recursos (ecoso-
cials, més que naturals) que transfor-
mem i posem al servei de les nostres 
necessitats de subsistència. Hom ha 
projectat diverses mirades sobre aquests 
recursos: la visió històrica sobre el seu 
ús i els conflictes i solucions que han 
generat; o l’abordatge des de disciplines 
científiques i tècniques que il·luminen 
el seu tractament present i futur.

L’explotació cada cop més intensiva 
i la perspectiva de l’exhauriment d’al-
guns d’aquests recursos (especialment 
els combustibles fòssils) obliga a una 
nova mirada vers la cerca de recursos 
renovables més propers, accessibles i 
lligats al territori. Mantenint una vi-
sió holística sobre els recursos, el X 
Congrés de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana ha elegit 

quatre àmbits de participació en fun-
ció de quatre de les grans necessitats 
humanes: l’alimentació, el poblament, 
les comunicacions i l’energia.

Organitza: Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana; Institut 
Ramon Muntaner. Fundació Privada 
dels Centres d’Estudis de Parla Cata-
lana; Ajuntament de Manresa i Centre 
d’Estudis del Bages.
Àmbits: 
Àmbit 1: Alimentació

Agricultura, ramaderia, pesca i 
aqüicultura, cadascuna relacionada 
amb uns recursos (sòl, aigua, clima) 
i unes infraestructures. I també biodi-
versitat, malalties, conservació, trans-
port o impactes ambientals. Com s’ha 
resolt l’alimentació en el passat i com 
evolucionarà en el futur?
Àmbit 2: Poblament

Històricament vinculat amb els 
recursos d’aigua, amb les terres de 
cultiu i amb una energia assequible, 
amb la generalització del transport 
el poblament s’ha concentrat en les 
grans ciutats i conurbacions. Com 
s’ha resolt el poblament en el passat i 
com evolucionarà condicionat pel fu-
tur canvi energètic?
Àmbit 3: Comunicacions

La mobilitat de les persones, el 
transport de les mercaderies i la comu-
nicació a distància (ràdio, televisió, 
telèfon, internet) requereixen xarxes 
estretament relacionades amb el terri-
tori. Què ens ensenyen les comunica-
cions del passat i quines oportunitats 
s’obren en el futur de cada territori?

Àmbit 4: Energia
Els combustibles fòssils i l’urani 

(energies no renovables) són molt més 
potents i concentrades que les energi-
es renovables, però comporten riscos i 
impactes ambientals greus. Quin nou 
plantejament social, tecnològic i ter-
ritorial caldrà per al sistema energètic 
del futur?

Es podran presentar comunicacions 
a qualsevol dels quatre àmbits del con-
grés.
Terminis:

30 de maig de 2016. Inscripció del 
títol de la comunicació i resum de mil 
caràcters.

5 de setembre de 2016. Lliurament 
del text sencer de la comunicació (mà-
xim de trenta mil caràcters, notes in-
closes i tres imatges o gràfics).

Recepció de textos i informació 
sobre el congrés: CCEPC: c/ Carme, 47 
(IEC) 08001 Barcelona. Tel.: 933248585 
ext. 131. A/e: ccepc@iec.cat.

Vista general de Manresa als anys vint del segle 
XX, procedent de l’arxiu de Jaume Pons i Agu-
lló. Font: ALOY, J.; RUBí M.G. Història gràfica 
de Manresa, vol. “La Restauració (1875-1931) 
- El paisatge urbà” Ed. Parcir Edicions Selectes, 
Manresa 1996.
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Anàlisi històrica de la identitat 
catalana,de Flocel Sabaté; La catala-
nofonia, de Miquel A. Pradilla; el setè 
volum de l’Atles lingüístic del domini 
català, de Joan Veny i Lídia Pons; 
La Franja de Ponent: aspectes histò-
rics i jurídics, de Joaquim Montclús, 
i Història de la moneda de la Corona 
Catalano-aragonesa medieval, de Mi-
quel Crusafont i Sabater, són alguns 
del centenar de llibres i revistes cien-
tífiques que l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i les seves societats filials, han 
publicat aquest any 2015.

L’Institut d’Estudis Catalans fa 
recerca i estudis en tots els àmbits 
de la ciència i és la primera edito-
rial científica en català. L’objectiu 
primer és publicar els resultats de la 
recerca que fan els membres de l’IEC 
i de les seves filials, però també pu-
blicar ciència en català, emprant el 
vocabulari existent i creant-lo quan 
cal. Algunes d’aquestes publicacions 
empren l’anglès com a llengua única 
o compartida amb el català, i esde-
venen així una finestra al món de la 
recerca que es fa a l’IEC i als Països 
Catalans en general. Sense oblidar la 
publicació en català d’obres erudites 
i d’alta divulgació, com és el llibre 

Ramon Llull. Vida i obres, de Pere Vi-
lalta, editat amb la col·laboració de 
la Fundació Elsa Peretti i amb el qual 
es commemora l’Any Llull.

Tots els llibres i revistes publicats 
es poden trobar a la llibreria de l’IEC 
(carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-
16, de Barcelona), poden ser consul-
tats a la xarxa, i fins i tot es poden 
comprar a la botiga virtual de l’Ins-
titut. 

Mitjançant el Portal de Publica-
cions de l’IEC (www.publicacions.iec.
cat) es pot accedir a les novetats 
editorials de la institució i també 
al catàleg de totes les publicacions 
editades per l’Institut des de la seva 
fundació, l’any 1907 (més de dos mil 
cinc-cents títols). El Portal ofereix 
una acurada descripció catalogràfica 
de cada obra i una cerca avançada 
que permet combinar camps, navegar 
pels resultats i visualitzar les fitxes, 
els sumaris, les opcions de compra 
dels exemplars, i també el text com-
plet sempre que és possible.

Pel que fa a les revistes cientí-
fiques, algunes d’aquestes publica-
cions són en format exclusivament 
digital; en d’altres, el format digital 
coexisteix amb l’edició en paper. 

Les revistes són consultables en lí-
nia a l’Hemeroteca Científica Catala-
na (www.revistes.iec.cat), que inclou 
actualment una cinquantena de pu-
blicacions, de temàtiques diverses, 
que engloben tots els àmbits del co-
neixement. L’Hemeroteca Científica 
Catalana (HCC) és una iniciativa de 
l’Institut d’Estudis Catalans oberta a 
la comunitat científica dels territoris 
de cultura catalana encarada a facili-
tar la producció i difusió de revistes 
científiques, o d’alta divulgació cien-
tífica, en format digital i accés obert. 
L’HCC utilitza l’aplicació Open Journal 
System, un programari de codi obert 
per a la gestió i la publicació de re-
vistes.

Un altre capítol a part és el dels 
diccionaris i vocabularis. A més del 
diccionari normatiu, el Diccionari de 
la llengua catalana (http://dlc.iec.
cat/), en el web de l’IEC (www.iec.
cat) es poden consultar el Diccio-
nari català-valencià-balear (http://
dcvb.iec.cat/),el Diccionari descriptiu 
de la llengua catalana (http://dcc.
iec.cat/ddlc/index.asp) i el portal 
CiT(Terminologia de Ciències i Tec-
nologia) (http://cit.iec.cat/ ), entre 
d’altres.

Les publicacions de l’IEC,
obres de referència
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Com ja és habitual el darrer trimes-
tre de l’any inclou els mesos de major 
activitat tant per part dels centres com 
del propi Institut Ramon Muntaner. 
A continuació es realitzarà un balanç 
d’algunes d’aquestes activitats.

Començàvem el mes de setembre 
posant el valor com l’estudi dels jocs 
tradicionals pot ajudar a entendre la 
societat del passat però també la pre-
sent i la futura. Vam ser presents al 
festival Tocatì de Verona, on Catalunya 
era el territori convidat enguany, per 
explicar el projecte els Jocs en la His-
tòria, projecte que va tenir lloc entre 
els anys 2008 i 2012, i que va permetre 
abordar els jocs des de la recerca i des 
de diferents perspectives i territoris. 

A principis del mes d’octubre se 
celebrava a Canillo el IX Col·loqui In-
ternacional d’Estudis Transpirinencs 
que enguany tenia el títol “Contraban 
d’idees. La circulació del pensament a 
través del Pirineu. El Col·loqui va ser 
organitzat en aquesta edició per la So-
cietat Andorrana de Ciències, el Centre 
d’Estudis Comarcals del Ripollès, la Di-
putació de Girona, la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, el 
Centre d’Estudis Ribagorçans i l’Institut 
Ramon Muntaner.

L’objectiu era analitzar els Pirineus 

com a espai per al flux de les idees, 
els diferents mitjans per a la difusió 
d’aquestes o els personatges que han 
tingut més incidència en aquests pro-
cessos. Igualment es pretenia caracte-
ritzar com aquest fenomen ha marcat 
el dia a dia dels diferents territoris pi-
rinencs i, des de l’actualitat, ponderar 
el triomf o el fracàs dels diferents cor-
rents i moviments. Es van exposar dues 
ponències, van tenir lloc dues taules 
rodones i es van presentar vint-i-cinc 
comunicacions. Els resultats d’aquesta 
edició es podran llegir en l’IBIX que 
apareixerà l’any 2016.

Aquests mesos també han tingut 
lloc diferents trobades d’entitats cul-
turals: la V Trobada de centres d’estu-
dis del Camp de Tarragona, el Priorat i 
la Conca de Barberà (Montblanc), les 
12s XII Trobades culturals pirinenques 
(Prada), la 5a Trobada d’entitats d’es-
tudis del Baix Llobregat (Cervelló), 
la VIII Trobada de Centres d’Estudis i 
Estudiosos d’Eramprunya (Begues) i la 
XII Trobada d’entitats i associacions 
culturals de l’Antiga Diòcesi de Torto-
sa (Alcanar). Cadascuna amb les seves 
particularitats i estructura però totes 
elles pensades per a respondre a les 
necessitats i interessos de les entitats 
que hi participen. Per aquest motiu són 

activitats en continua transformació.
El 14 de novembre celebràvem a Pe-

ralada a l’espai Miquel Mateu del Centre 
de Turisme Cultural Sant Domènec de 
Peralada, la novena edició de l’Espai 
Despuig, amb el títol “Oportunitats i 
reptes del món cultural en el context 
actual”, organitzat per l’Institut Ra-
mon Muntaner, l’Ajuntament de Perala-
da i l’Institut d’Estudis Empordanesos, 
amb el suport de la Fundació Josep Irla

Aquesta nova edició de l’Espai Des-
puig pretenia analitzar les noves pers-
pectives culturals i de les possibilitats 
de col·laboració que s’obren amb la 
nova perspectiva política en els dife-
rents territoris de parla catalana, bé 
dins d’iniciatives ja en marxa, bé per 
a la construcció de noves propostes de 
treball conjunt

Les activitats van començar a les 
onze hores amb els parlaments insti-
tucionals a càrrec de l’Il·lm. Sr. Pere 
Torrent i Martí, alcalde de Peralada, el 
Sr. Lluís Puig i Gordi, Director General 
de Cultura Popular, Associacionisme 
i Acció Culturals del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i president de l’IRMU i la Sra. Anna M. 
Puig, presidenta de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos.

Posteriorment, va tenir lloc la pre-

De Verona a Alcanar, diferents maneres de 
valoritzar el paper de la recerca local i de 
l’associacionisme cultural

Espai Despuig, PeraladaIX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs 
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sentació de la base de dades de l’As-
sociacionisme històric català (1870-
1980) elaborada pel grup de recerca 
ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), amb la col·laboració del Depar-
tament de Cultura, l’IRMU i la CCEPC, a 
càrrec de Ramon Arnabat i Mireia Ros. 
Seguidament, es va dur a terme la taula 
rodona “Oportunitats i reptes del món 
cultural en el context actual”, amb la 
participació de Jaume Mascaró, repre-
sentant del Consell Científic de l’Insti-
tut Menorquí d’Estudis; Antoni Prats, de 
l’Institut d’Estudis Comarcals de la Ma-
rina Alta; Josep F. Moragrega, d’Òmni-
um Cultural Terres de l’Ebre i del Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre; i, Ramon 
Arnabat, professor de la URV i membre 
de l’Institut d’Estudis Penedencs i del 
Consell Social de la Cultura vinculat al 
Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya. La moderació de la 
taula va anar a càrrec d’Anna M. Puig 
de l’Institut d’Estudis Empordanesos. 
Les aportacions a la jornada es podran 
llegir en la publicació que apareixerà el 
2016.

Des de l’IRMU també hem participat 
en la gestió de diferents projectes. Us 
en destacarem dos.

El passat divendres 27 de novembre 
s’inaugurà a Cervera l’exposició “Cons-
truint el territori. Arquitectura tradici-
onal i paisatge a Catalunya”. En són els 
comissaris Fabien Van Geert, doctor en 
museologia, i Ferran Estrada, doctor en 
antropologia social, ambdós adscrits a 
la Universitat de Barcelona. L’exposició 
ha estat impulsada i concebuda per les 
següents entitats que formen part de 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic 
i Immaterial: l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu (Esterri d’Àneu), el Museu del 
Ter (Manlleu), el Museu de la Mediter-
rània (Torroella de Montgrí), el Museu 
de la Pesca (Palamós), el Museu Etno-
lògic del Montseny (Arbúcies), el Museu 
Comarcal de Cervera, el Museu Comarcal 
de l’Urgell (Tàrrega), el Museu Etnolò-
gic de Barcelona, el Museu Marítim de 
Barcelona, Carrutxa (Reus), el Museu de 
les Terres de l’Ebre (Amposta) i l’Insti-
tut Ramon Muntaner. Ha estat produïda 
pel Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya en coordinació amb 
l’Institut Ramon Muntaner mitjançant 
ajut de l’Obra Social de ‘La Caixa’. En 
el desenvolupament dels continguts hi 

han participat l’Agrupació d’Arquitectes 
per a la Defensa i la Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic, l’Associació 
de Restauradors de Patrimoni Arquitec-
tònic, el Grup de Recuperació i Estudi 
de la Tradició Arquitectònica (GRETA) i 
la Coordinadora d’Entitats per la Pedra 
Seca. També hem comptat amb la col-
laboració de molts centres d’estudis 
que ens han aportat material fotogràfic 
i als quals aprofitem per agrair-los la 
seva participación.

L’exposició ha estat ideada des 
d’un principi com una eina per posar 
en valor l’arquitectura tradicional ca-
talana en tota la seva diversitat terri-
torial i tipològica. Aborda el tema des 
d’una perspectiva eminentment etno-
lògica, per mostrar la relació home-
medi-arquitectura des d’una aproxi-
mació a diferents paisatges i entorns 
històrics, culturals i productius rurals 
de Catalunya. El principal objectiu di-
vulgatiu de l’exposició és aportar ele-
ments de reflexió sobre com el medi, 
les formes de vida, la tecnologia, les 
relacions socials i les maneres d’en-
tendre el món es combinen per donar 
forma i fixar l’ús dels elements arqui-
tectònics que han esdevingut peces 
fonamentals dels nostres paisatges 
humanitzats.

L’exposició és divideix en cinc tipus 
d’explotació del territori: alta munta-
nya, el secà, el regadiu, la costa i el 
món dels masos. 

De cadascun d’aquest tipus s’es-
tructuren quatre àmbits temàtics: l’es-
pai viscut, l’espai simbòlic, la dimensió 
tècnica i material i els usos en l’econo-
mia productiva.

El resultat és la primera exposició 
en què s’explica tota la complexitat 
de l’arquitectura tradicional catalana, 
alhora que planteja elements de refle-
xió sobre l’estat actual d’aquest tipus 
de construccions i llurs opcions de 
futur en funció de l’actualització dels 
seus usos. La mostra defuig dels tòpics, 
atès que en la seva producció hi han 
participat entitats de caràcter patri-
monial d’arreu del territori junt amb 
d’altres especialitzades en la temàtica. 
La participació d’aquestes entitats ha 
permès, a més, comptar amb imatges i 
objectes de gran interès, la major part 
dels quals no han estat mai exposats 
públicament.

L’exposició itinerarà després per di-
ferents equipaments culturals del país. 
Després de l’estada a Cervera i durant el 
2016 es podrà visitar al Museu Comar-
cal de l’Urgell (11 de març - 1 de maig), 
al Museu Etnològic del Montseny (3 de 
maig - 28 de juny), a l’Ecomuseu de les 
Valls d’Àneu (1 de juliol - 28 d’agost) 
i al Museu Marítim de Barcelona (30 
d’agost - 16 de novembre). A partir del 
2017 es podrà veure a Móra la Nova 
portada per l’Institut Ramon Muntaner 
(28 de gener - 28 de febrer), al Centre 
de Documentació del Patrimoni i la Me-
mòria (2 de març - 1 de maig), al Museu 
de les Terres de l’Ebre (3 de maig - 3 de 
juliol) i al Museu de la Mediterrània (6 
de setembre - 30 d’octubre).

Per a més información: arquitectu-
ratradicionalcatalana.wordpress.com/

Per altra banda, l’Institut també ha 
participat en els projectes d’Inventari 
del Patrimoni Cultural Immaterial que 
estan en marxa en aquests moments en 
el conjunt de Catalunya. El mes de març 
s’iniciava l’Inventari de les Terres de 
l’Ebre amb una estructura i metodologia 
que recollia les pautes establertes pel 
Montseny i reconegudes per la Unesco 
l’any 2013 com a millors pràctiques. 
En aquests mesos s’ha treballat prin-
cipalment en consensuar unes pautes 
metodològiques i ja s’han introduït deu 
elements. Paral·lelament també s’està 
realitzant l’Inventari al Penedès i al 
Priorat i s’està aprofitant la metodolo-
gia de treball marcada des de Terres de 
l’Ebre per a la recollida de la informació 
i per a la comunicació dels resultats. 
Cadascú amb el seu ritme va avançant 
per assolir l’objectiu marcat. Des de les 
Balears també s’han interessat per uti-
litza la mateixa metodologia.

Per a més informació sobre l’Inven-
tari del Patrimoni Cultural Immaterial 
de les Terres de l’Ebre www.ipcite.cat.

I finalment, comunicar-vos que la 
XII edició del Recercat tindrà lloc a Vic 
els dies 30 d’abril i 1 de maig i que com 
cada any us hi esperem per tal d’apro-
fitar aquesta oportunitat per a mostrar 
el ric teixit que configuren els centres 
d’estudis en el conjunt dels territoris 
de parla catalana, per intercanviar ex-
periències i per debatre propostes de 
futur. De nou, animar-vos a presentar 
candidatures als premis per reconèixer 
les trajectòries de persones i entitats.
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Nascut a Vilafranca del Penedès 
l’any 1955. Llicenciat en Filologia 
Romànica Hispànica per la Universi-
tat de Barcelona (1978) i en Filologia 
Catalana també per la Universitat de 
Barcelona (1982).

Professor de Llengua i Literatura 
Catalana i Castellana a l’ensenyament 
secundari des del 1978 fins ara al Col-
legi Vedruna-Sant Elies de Vilafranca 
del Penedès, en aquesta entitat ha 
ocupat els càrrecs de director, sub-
director i cap d’estudis en diverses 
etapes. Ha estat també professor de 
Tècniques de Comunicació del 1978 
fins el 1994. 

S’ha especialitzat en estudis d’his-
tòria de la cultura moderna i contem-
porània al Penedès. 

El 1977 és un dels membres fun-
dadors de l’Institut d’Estudis Penede-
sencs, entitat de la que en serà vocal 
en diverses juntes, sotspresident el 
1998, president del 1999 fins el 2007 
i altra volta vice-president el 2008 i 
2009. Sotspresident del Museu de Vi-
lafranca- Museu del Vi (ara Vinseum) 
(1983-1986), hi exerceix la direcció 
de les activitats culturals (1983-
1990).

Com són els orígens de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs? Què motiva 
la seva creació l’any 1977?

Des del 1973 el Museu de Vilafran-
ca convocava els premis Sant Ramon 
de Penyafort amb un guardó per a es-
tudis d’història local i un altre per a 
temes penedesencs. La concessió dels 
premis en una vetllada que se cele-
brava el 7 de gener va esdevenir aviat 
el punt de trobada dels estudiosos de 
les diverses contrades del Penedès 
històric (Alt Penedès, Garraf i Baix 
Penedès) i el tema va anar madurant. 
Un petit grup de joves universitaris 
que teníem el convenciment que calia 
treballar per vertebrar els estudis de 
l’àmbit local i comarcal, cap el 1975, 
al Museu de Vilafranca vam tenir la 
sort de poder compartir aquestes ini-
ciatives amb el grup de persones, de 
la generació dels nostres pares, que 
les tiraven endavant, El 1976, a més, 
feia cinquanta anys de la I Exposició 

d’Art del Penedès que als anys vint va 
promoure els llaços de relació cultural 
penedesenca. Aquell 1926 ja s’havia 
parlat de la creació d’un centre d’es-
tudis comarcal i mig segle més tard 
els esdeveniments polítics del país 
semblaven fer-ho possible, de manera 
que per promoure-ho vam iniciar una 
publicació cultural des del Museu de 
Vilafranca -“Olerdulae” en genitiu, 
fent referència a Olèrdola com a bres-
sol històric del Penedès- i des de les 
seves pàgines vam convocar un pa-
rell de sessions de treball. Allí es va 
veure clar que el que calia era crear 
una entitat nova i no pas federar els 
centres d’estudis locals ja existents, 
es van redactar els estatuts i el 15 de 
maig de 1977 es va celebrar l’assem-
blea fundacional a Sant Martí Sarroca.

Com era la cultura al Penedès 
l’any 1977 i com és en l’actualitat? 
Quins elements perduren i com s’ha 
transformat en aquests anys? 

L’activitat cultural era llavors de 
caire molt més local, en base a la la-
bor de les entitats de cada població, 
sovint a l’entorn de museus o entitats 
patrimonials. Potser des de Vilafran-
ca hi havia una perspectiva una mica 
més comarcalista, de manera que es 
van tirar endavant algunes iniciatives 
concretes com els esmentats premis 
i la publicació no sols d’alguns dels 
treballs guardonats, sinó també de 

volums com “Pro Penedès” que va 
veure la llum el 1969 tot aplegant 
els editorials al quinzenal “Gaseta 
de Vilafranca” l’any 1926, propostes 
i reflexions comarcalistes de l’erudit 
local Pere Mas i Perera, llavors a l’exi-
li. En bona part aquestes iniciatives 
tenien com a capdavanters a Joan 
Tarrada i Josep Parera, ambdós a la 
directiva del Museu de Vilafranca i de 
Caixa Penedès, l’obra social de la qual 
començava a patrocinar aquest tipus 
d’edicions. 

De llavors fins ara les edicions 
d’estudis locals i comarcals han proli-
ferat com mai, també les infraestruc-
tures culturals han canviat de forma 
substantiva, tot i que encara no som 
on anem i hi ha importants projec-
tes com Vinseum, Museu de les Cul-
tures del Vi de Catalunya, que tenen 
seriosos problemes econòmics per 
completar-se. A més, la desaparició 
de Caixa Penedès i amb ella la seva 
obra social ha suposat una sotragada 
d’una dimensió encara difícil de valo-
rar. Per altra banda, aquestes darreres 
dècades han vist la creació de nom-
brosos centres d’estudis d’àmbit local 
que porten a terme una activitat ben 
significativa en iniciatives culturals 
a les poblacions, això ha permès co-
ordinar nombroses iniciatives –cada 
any l’Institut d’Estudis Penedesencs 
convoca una jornada de treball amb 
tots els centres d’estudis locals del 

Entrevista a Joan Solé Bordes
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Penedès– i arribar a crear una veri-
table xarxa de centres, de la mateixa 
manera que la CCEPC ho fa entre els 
diversos centres comarcals, de mane-
ra que comptem amb una veritable 
xarxa de tres nivells, local, comarcal 
i nacional.

Quins són els reptes de futur de 
la cultura al Penedès?

Per una banda consolidar infraes-
tructures culturals encara en procés 
i potenciar l’estudi i divulgació del 
patrimoni cultural i monumental pe-
nedesenc, on encara hi ha molta feina 
per fer, però ens caldrien unes políti-
ques culturals més clares i efectives, 
especialment en l’àmbit de les admi-
nistracions locals. Comptant amb el 
suport institucional, com a tot arreu 
un dels reptes és estendre una cons-
ciència del mecenatge entre el món 
empresarial que ens permeti superar 
la progressiva desaparició de l’obra 
social de les caixes d’estalvis.

A la meva manera de veure, hi ha 
un repte encara més imprescindible: 
ens cal un relleu generacional. Ara 
tenim més universitaris i llicenciats 
que mai, però sovint trobem a faltar 
aquell esperit voluntarista dels anys 
seixanta i setanta, el que en podríem 
dir la passió pels àmbits del conei-
xement de la realitat més propera. 
El repte més substancial és possi-
blement el de mantenir l’empenta i 
les activitats dels centres d’estudis 
o d’entitats de tota mena, ara tenim 
més oferta cultural i més recursos que 
mai, però possiblement falta l’esperit 
i la passió d’altre temps per les coses 
de casa.

Com a persona vinculada al món 
de l’ensenyament, creus que el fet 
local és prou present a les aules? 
Cóm valores la possibilitat de tre-
ballar els temes des de la proximi-
tat?

Des de fa dècades, a l’educació 
primària la descoberta de l’entorn 
més proper és un tema ben consoli-
dat i farcit de propostes i activitats, 
però costa molt mantenir i aprofundir 
el fet local entre els adolescents, no 
sols a causa d’uns programes amplís-
sims a totes les àrees sinó també pel 
fet que l’oferta de l’àmbit tecnològic 

sembla disposada a arrecerar definiti-
vament tot el que tingui a veure amb 
les humanitats. A quart curs de la se-
cundària obligatòria, per exemple, el 
programa de l’assignatura de ciències 
socials inclou els segles XVIII, XIX i 
XX a nivell mundial, espanyol i català; 
davant d’un panorama com aquest –i 
el relatiu interès de l’alumnat- els te-
mes de proximitat només poden servir 
per exemplificar allò que cal genera-
litzar, però no poden arribar a tenir 
un paper d’identitat pròpia. 

Certament, aquesta és una bona 
eina per entendre determinats esde-
veniments històrics que, com la guer-
ra del francès o les carlinades, posem 
pel cas, van generar episodis arreu 
del país, però només resulta aplica-
ble a una part del programa. L’àrea 
de ciències socials té com a objectiu 
terminal que els adolescents aconse-
gueixin una competència bàsica que 
els permeti analitzar amb esperit 
crític el complex món d’ara mateix, 
davant l’allau tecnològic i els condi-
cionants mundials la cultura local o 
comarcal sembla tenir molt poc pes 
específic. En aquest món tan globa-
litzat potser l’excepció som els que 
hem decidit que el nostre abast vital 
ha de seguir sent la comarca, talment 
igual com als anys trenta quan en Pau 
Vila va estudiar i dibuixar la geografia 
comarcal catalana en base als centres 
de relació, de mercat. 

Els mitjans de comunicació de-
diquen poc espai i temps als temes 
culturals. Com a persona que has 
col·laborat amb diferents mitjans, 

quines línies de treball creus que 
es poden obrir per tal que la cultu-
ra de proximitat tingui més presèn-
cia, sobretot en relació als mitjans 
més propers?

No ho sé pas, però en el tema 
de mitjans de comunicació sóc ara 
com ara molt pessimista, penso que 
el món de la comunicació està can-
viant a una velocitat tecnològica en 
la que sembla impossible imaginar 
quin serà el futur immediat. Per altra 
banda, l’oferta cultural és tan àmplia 
i diversa, tot i que sovint penso que 
amb un caire prou superficial o tan 
sols de divulgació, que els mitjans de 
comunicació no poden abastar-ho, 
ni tan sols a nivell local o comar-
cal. Ens caldria un setmanari propi 
per poder fer la crònica i una crítica 
seriosa de l’oferta cultural que cada 
setmana s’ofereix al Penedès, des de 
concerts i representacions teatrals 
fins als llibres que es publiquen i es 
presenten, exposicions, conferències 
i cursos que s’ofereixen... Penso que, 
tot i la bona voluntat, hem creat un 
públic tastaolletes que va d’aquí cap 
allà, que visita tota mena de fires i 
celebracions als més diversos indrets 
de Catalunya, però que no acaba 
aprofundint en res. Aquest és un dels 
perills que tenim, crear una cultura 
superficial per a un consumidor tan 
superficial com desarrelat d’un entorn 
concret. Personalment he procurat no 
interessar-me per gaire coses més en-
llà del Penedès, prefereixo menjar poc 
i pair bé.

M. carMe JiMénez Fernández
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SIBHIL·LA, al servei de la difusió del 
patrimoni documental català
Què és SIBHIL·LA

 
SIBHIL·LA (http://sct.uab.cat/sibhi-
lla/) és un servei cientificotècnic de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
que neix l’any 2012 amb la voluntat 
de difondre el fons documental i bi-
bliogràfic més complet sobre la his-
tòria i l’art de Catalunya i sobre la 
llengua i la literatura catalanes.

Vol ser una eina clau de transfe-
rència del coneixement en les disci-
plines humanístiques, respondre a les 
necessitats del món cultural educatiu 
i investigador actual, i incidir i fer-se 
present i necessari dins els circuits de 
la producció científica.

La creació de SIBHIL·LA suposa 
el reconeixement, per part de la UAB, 
d’uns serveis i projectes que porten 
anys treballant per posar a disposició 
de la docència i la recerca el material 
bibliogràfic essencial sobre la histò-
ria, la cultura, la llengua i la literatu-
ra catalanes.

D’on neix SIBHIL·LA
 

SIBHIL·LA uneix dos projectes, amb 
antecedents i objectius similars, que 
es van crear l’any 1987 com a resultat 
de les necessitats de recerca de pro-
fessors i grups d’investigació d’his-
tòria contemporània i de filologia 
catalana: el Fons d’Història Local de 
Catalunya, dirigit per Borja de Riquer 
i Permanyer, una base de dades que 
recull la bibliografia existent sobre 
història local de Catalunya, i TRA-
CES, una base de dades impulsada per 
Jordi Castellanos i Vila que recull la 
informació bibliogràfica sobre llen-
gua i literatura catalanes. El principal 
objectiu d’aquests projectes ha estat 
la creació d’unes infraestructures de 
suport a la recerca d’indubtable i re-
coneguda vàlua. 

L’any 2014, SIBHIL·LA integra 
una tercera tercera base de dades al 
seu organigrama: IFMuC, Inventari 
dels Fons Musicals de Catalunya, cre-
at i dirigit per Josep Maria Gregori i 

Cifré, del Departament d’Art i Musico-
logia de la UAB.

La creació del SIBHIL·LA pretén 
potenciar aquestes infraestructures 
de recerca i donar-los un major im-
pacte i visibilitat per tal que esdevin-
guin eines que responguin a les ne-
cessitats i demandes d’un públic amb 
interessos culturals generals.

Els principals projectes de SIBHIL·LA
EL FONS D’HISTÒRIA LOCAL DE CA-
TALUNYA

El Fons d’Història Local de Cata-
lunya, FONSHL (http://sibhilla.uab.
cat/fonshl), és una iniciativa de l’an-
tic Servei de Documentació d’Història 
de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Història Moderna i Contemporània i 
dirigit pel catedràtic Borja de Riquer. 
Es crea l’any 1987 amb l’objectiu fo-
namental d’elaborar, produir i difon-
dre una infraestructura de recerca que 
permetés superar les dificultats d’ac-
cés i difusió de la bibliografia d’histò-
ria de Catalunya. 

Aquest objectiu inicial es va ma-
terialitzar en la creació l’any 1990, en 
conveni amb la Diputació de Barcelo-
na i la Coordinadora de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana, del FONSHL, 
base de dades bibliogràfica que recull 
referències de documents (monogra-
fies, articles, revistes, tesis, parts de 

monografies, actes de congressos, do-
cuments electrònics, literatura grisa, 
etc.) sobre història de Catalunya a 
biblioteques i centres d’informació de 
tot Catalunya. És un catàleg unificat 
amb una descripció exhaustiva i es-
pecialitzada del contingut del docu-
ment (segons el Tesaurus d’Història 
de Catalunya elaborat pel SDHLC), 
amb una difusió amigable per l’usuari 
i, en alguns casos, amb accés directe 
al document en format PDF. L’objectiu 
final és que l’usuari accedeixi a la in-
formació d’una forma ràpida i precisa 
sense haver de cercar en múltiples 
catàlegs i recursos.

Des d’aleshores el SDHLC ha rea-
litzat l’actualització anual de les no-
vetats bibliogràfiques i ha continuat 
el buidatge retrospectiu de monogra-
fies i articles en publicacions periò-
diques sobre història de Catalunya, 
d’àmbit català, espanyol i internaci-
onal. En aquests moments disposem 
de 59.601 articles (extrets de 3.437 
revistes), 76.764 monografies, 4.094 
tesis i treballs de recerca, així com 
d’altres materials, localitzats a 386 
centres d’informació (biblioteques, 
arxius, dipòsits digitals, entitats...). 
Aquest catàleg, amb més de 160.000 
referències, és avui dia una de les 
bases de dades bibliogràfiques més 
importants de l’estat espanyol, refe-
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rent de consulta indispensable abans 
d’iniciar una investigació sobre la 
història de Catalunya. 

TRACES
TRACES (http://projectetraces.

uab.cat/) és una iniciativa del Grup 
d’Estudis de Literatura Catalana Con-
temporània (GELCC) del Departament 
de Filologia Catalana. Va néixer l’any 
1987 sota l’impuls de Jordi Castella-
nos (1946-2012) i actualment està 
codirigida per Jaume Aulet i Maria 
Campillo. La voluntat del projecte 
sempre ha estat abastar la producció 
científica sobre la llengua i la litera-
tura catalanes, la literatura estrange-
ra traduïda al català, la lingüística, i 
la teoria lingüística i literària. Amb 
aquest propòsit es va iniciar un bui-
datge sistemàtic de la bibliografia pu-
blicada sobre la matèria (revistes li-
teràries i culturals, premsa periòdica, 
miscel·lànies, actes de congressos i 
simposis, monografies, tesis...), que 
va acabar concretant-se en la creació 
de TRACES (http://traces.uab.cat), 
una eina que s’ha consolidat com a 
l’única base de dades que centralitza 
la recerca bibliogràfica de les disci-
plines filològiques mitjançant uns 
criteris i un llenguatge documental 
homogenis.

Actualment la base de dades TRA-
CES compta amb més de 102.000 
registres. El projecte prioritza el 
buidatge de les publicacions periòdi-
ques, tot i que també hi tenen ca-
buda les monografies (especialment 
les d’autoria corporativa, tesis i actes 
de congressos). D’entre les 281 cap-
çaleres del corpus documental, s’hi 
troba el buidatge retrospectiu de, per 
exemple, Serra d’Or, Els Marges, Ran-
da, Faig, Reduccions, Límits, Llengua 
& Literatura, Caplletra, Revista de Ca-
talunya, Estudis Escènics i Quaderns 
Crema. 

Vint-i-vuit anys més tard, l’objec-
tiu és essencialment el mateix però 
l’abast del servei s’ha estès, s’ha com-
pletat i s’ha diversificat. En aquest 
sentit, destaquem el paper de TRA-
CES com a repositori digital -més 
del 40% dels registres enllacen al text 
complet- i la rellevància del projecte 
com a peça clau dels estudis biblio-
mètrics i d’impacte de la literatura ci-

entífica sobre la disciplina filològica 
catalana. Actua, a més, de baròme-
tre de la recepció de la literatura i 
dels estudis filològics escrits en cata-
là i traduïts al català. Una concreció 
d’aquest baròmetre és l’Actualitat 
de TRACES (http://actualitat.traces.
uab.cat/), una prestatgeria de més de 
6.350 títols, 3.580 autors i 90 apara-
dors mensuals que mostren a l’usuari 
les darreres novetats bibliogràfiques 
mitjançant el buidatge de les princi-
pals publicacions periòdiques del ter-
ritori de parla catalana.

IFMUC
IFMuC (Inventari de Fons Musi-

cals de Catalunya) (http://ifmuc.uab.
cat/) és un catàleg amb informació 
catalogràfica i digital del fons musi-
cals catalans, dirigit per Josep Maria 
Gregori i Cifré. Conté 10.267 registres 
extrets de fons històrics ubicats en 
arxius públics, eclesiàstics i privats. 

Des del Departament d’Art i Mu-
sicologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona es va endegar a partir 
del curs acadèmic 2001-2002, una 
nova línia de recerca amb la prioritat 
immediata de treballar per la recu-
peració dels fons de manuscrits mu-
sicals que constitueixen el patrimoni 
musical de Catalunya, mitjançant la 
confecció i l’edició, en el seu origen 
impresa, dels seus respectius inven-
taris catalogràfics.

Actualment, la UAB manté signats 
Convenis de Pràctiques de Patrimoni 
Musical amb els arxius eclesiàstics de 
les catedrals de Girona i Lleida, les 
parròquies de Castelló d’Empúries, 
Sant Pere de Reus, Santa Maria del 
Pi de Barcelona, Sant Pere i Sant Pau 

de Canet de Mar, l’Arxiu Diocesà de 
Solsona, l’Arxiu Diocesà de Girona, el 
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mata-
ró, el Museu del Vi de Vilafranca del 
Penedès, els arxius d’Igualada, Ripoll 
i Tàrrega de la xarxa d’Arxius Històrics 
Comarcals de la Generalitat de Catalu-
nya, la Biblioteca del Seminari Epis-
copal de Barcelona i el CEDOC (Centre 
de Documentació i Gestió Documental 
de l’Orfeó Català - Palau de la Música 
Catalana).

S’han censat més de 200 fons de 
manuscrits amb obres desconegudes 
de prop d’un miler de compositors 
catalans. A hores d’ara, es comença 
a conèixer un petit tant per cent de 
la riquesa musical que roman en els 
fons històrics de les nostres cate-
drals, basíliques i esglésies parroqui-
als; dels fons ubicats en arxius pú-
blics, eclesiàstics i privats, 13 ja han 
estat catalogats, amb un índex total 
de 914 compositors i 10.267 registres 
d’obres (6.818 obres d’autor, 2.438 
obres anònimes, 39 llibres corals i 
972 impresos).

Objectius de futur i serveis

El principals objectius de futur 
del SIBHIL·LA estan condicionats 
per la voluntat de continuar amb la 
producció i difusió de les bases de 
dades del FONSHL, TRACES i IFMuC. 
Això suposa el manteniment, actua-
lització i millora dels seus sistemes 
de difusió i consulta, així com l’aug-
ment de prestacions dels gestors do-
cumentals. 

En aquesta nova etapa, el servei 
fa un pas més enllà i ofereix la pos-
sibilitat de creació de bases de dades 
noves, l’elaboració de pàgines web, i 
un servei d’assessorament documental 
en l’organització, indexació i visibili-
tat de fons documentals i digitals i de 
llenguatges documentals específics.

D’altra banda, el passat novembre 
SIBHIL·LA va signar un conveni de 
col·laboració amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
per tal d’aprofitar els recursos comuns 
d’ambdues institucions i fomentar la 
cooperació activa en matèria de ges-
tió, preservació i difusió del patrimo-
ni documental català.
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El 9 de febrer de 1920 l’arquebis-
be de Tarragona, Dr. Francesc d’Assis 
Vidal i Barraquer fundà l’Arxiu Histò-
ric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). 
Una triple intenció movia la provi-
dència del prelat; evitar la possible 
pèrdua de documentació històrica, 
assegurar-ne la seva conservació 
i facilitar-ne la seva consulta. En 
aquells temps l’arxiver Mn. Sanç 
Capdevila i Felip posà en pràctica, 
amb els recursos de l’època, aques-
tes tres premisses. Noranta-i-cinc 
anys després l’AHAT segueix essent 
fidel als objectius fundacionals, 
però en ple segle XXI, aquests s’han 
adaptat als nous temps i al mateix 
temps s’han vist reforçats gràcies a 
les noves tecnologies de la coneixe-
ment i del comunicació.

Quan l’any 1999 Mn. Manuel 
Maria Fuentes i Gasó fou nomenat 
director de l’AHAT, aquest només 
comptava amb dos ordinadors re-
ciclats provinents d’altres departa-
ments de l’Arquebisbat, i eren utilit-
zats exclusivament com a màquines 
d’escriure. La catalogació i descrip-
ció de la documentació es feia amb 
fitxes de paper, així doncs, la tasca 
de modernització de l’Arxiu, pioner 
a tot l’estat espanyol en la dècada 
de 1920, no semblava fàcil, i no ho 
va ser.

Una gran part de l’èxit del pro-
cés de modernització que ha sofert 
l’arxiu durant aquests darrers deu 
anys és fruit de l’equip de treball 
que Mn. Fuentes ha anat formant 
en aquests últims temps. A la cara 
més visible de l’arxiu, la Teresa Sa-
lort i Volart, per ser ella qui atén 
en un primer moment als investiga-
dors que arriben fins al nostre ar-
xiu, s’hi afegí el 2005 en Joan M. 
Quijada Bosch, com a tècnic-arxiver, 
per tal d’atendre la gestió diària de 
l’arxiu i actualitzar la catalogació de 
la documentació. L’estiu del 2006 
amb la col·laboració, des de llavors 
ininterrompuda, del Jordi Altés Mar-
tí, aleshores estudiant d’Enginyeria 

Informàtica Superior, s’inicià el pro-
cés d’informatització de l’arxiu, amb 
la creació, al llarg de tres estius, 
d’un  programa propi de gestió do-
cumental basat amb la Normativa de 
Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC). Finalment, el 2009 amb 
la incorporació de la Neus Sánchez 
Pié, com a arxivera responsable de 
l’Arxiu Capitular de Tarragona i de 
l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant 
Pau i Santa Tecla, dipositats ambdós 
a l’AHAT, es completava l’equip. Cal 
també destacar, que durant aquests 
anys, a banda d’aquest treball més 
professional, l’arxiu s’ha nodrit tam-
bé de  la feina silenciosa i constant 
que han dut a terme, d’una manera 
totalment desinteressada, els volun-
taris que col·laboren amb l’arxiu: 
Gna. Dolors Aguiló Rovira, Maria Pau 

Falcó Solano, Lluís M. Moncunill Ci-
rach, Jordi Blanch Vidal, Jordi Cor-
tat Salom, Joan Queralt Vidal, Joan 
Cañas Folch, Isabel Sanromà Llu-
cià, Montserrat Coll Calaf o l’Ange-
la Morrisey. Un altre col·lectiu que 
també ha posat el seu gra d’arena 
en aquests darrers anys han estat 
els estudiants que hem tingut fent 
pràctiques a l’arxiu, i que són molts. 

Durant aquests darrers deu anys 
els esdeveniments s’han anat succe-
int molt ràpidament. El 2006, com 
ja s’ha dit, creació del programa de 
gestió documental, el 2007 inaugu-
ració del web de l’arxiu www.ahat.
cat, el 2008 s’inicià el projecte de 
digitalització dels fons documen-
tals i el dia 10 de setembre de l’any 
2009 es penjaren al web de l’AHAT 
els primers documents digitalitzats, 

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT)
El procés de digitalització

Façana de l’Arxiu Històric Arxi-
diocesà de Tarragona. Fotografia 
Joan Maria Quijada Bosch
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els llibres sagramentals de les par-
ròquies de Sant Joan Baptista i de 
la Catedral de Tarragona, esdevenint 
així l’AHAT pioner dins dels arxius 
eclesiàstics, tant catalans com es-
panyols, al posar a l’abast dels seus 
investigadors, des del seu web, la 
documentació digitalitzada. Encara 
avui continua sent uns dels pocs ar-
xius eclesiàstics de l’estat espanyol 
que ofereix aquest servei.  

El projecte de digitalització dels 
fons documentals es fonamenta en 
els tres principis fundacionals de 
l’AHAT: evitar la possible pèrdua de 
documentació històrica obtenint 
mitjançant la digitalització una cò-
pia digital del document, assegu-
rar-ne la seva conservació, car un 
cop digitalitzats els documents es 
retiren de la consulta directa dels 
investigadors, evitant així el seu de-
teriorament que l’ús reiterat provo-
ca, i finalment facilitant-ne la seva 
consulta com mai s’havia fet fins ara 
a través del web de l’AHAT.

El procés de digitalització de la 
documentació es realitza amb un es-
càner aeri de gran resolució. Aquests 
sistema de captura no agressiu pre-
serva, en tot moment, la integritat 
del document. Les imatges digitals 
resultants es guarden en format TIFF 
de màxima qualitat, a partir de la 
qual  es generen els formats JPG i PDF 
que són els que s’utilitzen per posar a 
l’abast dels investigadors tota aques-
ta documentació digitalitzada.

La digitalització ha estat possi-
ble gràcies al finançament aportat 

per institucions com la Diputació de 
Tarragona, la Diputació de Lleida, 
la Diputació de Barcelona, la Uni-
versitat Rovira i Virgili, la Univer-
sitat de Barcelona, l’Arxiu Nacional 
de Catalunya i l’Autoritat Portuària 
de Tarragona, o a través dels con-
venis signats amb els ajuntaments 
d’Alcover, l’Aleixar, Alforja, el Cat-
llar, Cambrils, Constantí, l’Espluga 
de Francolí, Fulleda, Llorac, el Mo-
rell, Perafort i Puigdelfí, la Pobla de 
Mafumet, la Selva del Camp, Tarrés, 
Torredembarra, Vallbona de les Mon-
ges, el Vendrell, Vilallonga del Camp 
i Vila-seca, així com la col·laboració 
amb entitats com el Centre d’Estudis 
de la Conca de Barberà, el Museu de 
la Vida Rural, i les confraries de la 
Reial Germandat de Jesús Natzarè de 
Tarragona i la congregació de Senyo-
res de la Mare de Déu de la Soledat de 
Tarragona. També han contribuït amb 
el projecte les empreses Bacardi Es-
paña S.A., Dinser Servicios Informáti-
cos S.L., EMATSA, la Xarxa Sanitària 
de Sant Pau i Santa Tecla i Repsol. I 
finalment, també gràcies a totes les 
aportacions dels investigadors que 
han confiat amb aquest projecte i han 
col·laborat aportant el seu granet de 
sorra per tirar-lo endavant.

A dia d’avui, l’AHAT compta amb 
6.714 documents digitalitzats que 
representen un total 1.204.432 
imatges digitals. Un dels objectius 
del projecte és assolir la digitalitza-
ció de tots els llibres sagramentals 
anteriors a 1936 dipositats a l’ar-
xiu. Actualment l’AHAT compta amb 

4.434 llibres dels quals 3.670 estan 
digitalitzats. Es tracta dels llibres 
sagramentals de 161 parròquies: 
Aguiló, Albarca, l’Albi, Albinyana, 
l’Albiol, Alcover, l’Aleixar, Alió, Al-
forja, Almoster, Altafulla, Arbeca, 
Arbolí, Ardenya, l’Argentera, l’Argi-
laga, Banyeres del Penedès, Barbe-
rà de la Conca, Bellavista, Bellmunt 
del Priorat, Belltall, Bellvei, Beli-
anes, la Bisbal del Penedès, Biure 
de Gaià, Blancafort, Bonastre, les 
Borges del Camp, Botarell, Bràfim, 
Cabra del Camp, Calafell, Cambrils. 
Parròquia de Santa Maria, la Canon-
ja, Capafonts, Castellvell del Camp, 
el Catllar, Cervià de les Garrigues, 
Clarà, Ciutadilla, Conesa, Cornudella 
de Montsant, Creixell, Cunit, Esbla-
da, l’Espluga de Francolí, Farena, la 
Febró, Figuerola del Camp, Figuerola 
de Santes Creus, Forès, Fulleda, els 
Garidells, la Glorieta, Gratallops, la 
Guàrdia dels Prats, els Guialmons, 
Guimerà, les Irles, Lilla, Llorenç del 
Penedès, Llorenç de Rocafort, Maldà, 
Marmellar, la Masó, Maspujols, Mas-
ricart, el Milà, Montagut, Montargull, 
Montblanc. Parròquies de Santa Ma-
ria la Major i Sant Miquel arcàngel, 
Montbrió de la Marca, Montbrió del 
Camp, Montferri, el Montmell, Mont-
ral, el Morell, la Morera de Mont-
sant, la Mussara, Nalec, la Nou de 
Gaia, Nulles, Ollers, els Omellons, 
els Omells de na Gaia, els Pallaresos, 
Passanant, Perafort, Picamoixons, 
les Piles, Pira, el Pla de Santa Ma-
ria, la Pobla de Mafumet, la Pobla de 
Cèrvoles, la Pobla de Montornès, les 

Digitalitzant. Fotografia Santi Grimau.
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Pobles, Poboleda, Poboleda, el Pont 
d’Armentera, Pontils, Pradell de la 
Teixeta, Prades, Prenafeta, Puigdel-
fí, Puigpelat, Querol, Rauric, Renau, 
Reus –alguns llibres de la parròquia 
de Sant Pere apòstol, la Riba, Riude-
canyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort 
de Queralt, Rocafort de Vallbona, 
Rocallaura, Rocamora, Roda de Berà, 
Rodonyà, Rojals, el Rourell, Sant 
Jaume dels Domenys, Santa Coloma 
de Queralt, Santa Oliva, Santa Per-

petuà de Gaià, Sarral, Santes Creus, 
la Secuita, Selma-Pla de Manlleu, la 
Selva del Camp, Senan, Siurana, Soli-
vella, Tamarit, Tarragona. Parròquies 
de Sant Joan Baptista i la catedral, 

Tarrés, Torredembarra, Torroja del 
Priorat, Ulldemolins, Vallbona de les 
Monges, Vallclara, Valldossera, Va-
llespinosa, Vallmoll, Vallverd de Que-
ralt, el Vendrell, Vespella de Gaià, 
Vilabella, Vilafortuny, Vilallonga del 
Camp, Vilanova de Prades, Vilanova 
d’Escornalbou, Vilaplana, Vila-ro-
dona, Vila-seca, Vilaverd, la Vilella 
Alta, el Vilet, el Vilosell, Vimbodí, 
Vinyols i els Arcs i Vistabella.

A banda, de la digitalització dels 

fons parroquials també s’ha digita-
litzat la documentació corresponent 
al fons de la Província Eclesiàstica 
Tarraconense on hi trobem concilis 
provincials i sínodes diocesans des 

del segle XIV al XVIII, el fons del 
monestir dominic de Sant Magí de la 
Brufaganyà (segles XVI-XIX), la do-
cumentació de la confraria de la Reial 
Germandat de Jesús Natzarè de Tar-
ragona – del primer quart del segle 
XX- i la sèrie de Visites Pastorals des 
de 1413 a 1934. 

Per altra banda, l’AHAT també 
custodia i gestiona l’Arxiu Capitular 
de Tarragona (ACT) i l’Arxiu Històric 
de l’Hospital de Sant Pau i Santa Te-
cla (AHSPT).  Des de l’any 2011 s’ha 
digitalitzat totes les actes capitulars 
des del segle XV-XX, els llibres d’obra 
dels segles XIV-XV i la carteria del 
segle XIII al XVII. Actualment, s’es-
tà duent a terme la digitalització del 
fons musical de la catedral compost 
per 1.451 partitures manuscrites 
–1.150 d’obres d’autor i 301 obres 
anònimes– entre el primer terç del 
segle XVII i la primera meitat del 
segle XX, que a principis del 2016 
es podran consultar a la web www.
acct.cat. Respecte a l’AHSPT una gran 
part del fons esta digitalitzat i es pot 
consultar a www.ahspt.cat, però en-
cara resta per fer tota la documenta-
ció referent al cementiri que es digi-
talitzarà al llarg de l’any vinent.

En resum, des de l’AHAT es gestio-
na la documentació digitalitzada dels 
tres arxius que representa un total de 
8.864 documents digitalitzats amb 
un volum total de 1.354.216 imatges 
que són un total de 32,10 terabytes. 

Tota aquesta inversió ha revertit 
en el conjunt de la societat tal i com 
ho demostren les xifres. Des de que el 
10 de setembre de 2009 que es van 
penjar els primers documents al web 
de l’AHAT la pàgina ha rebut 401.586 
visites des de 127 països, amb una 
mitjana diària de 280 visites aquest 
darrer any. Els 93.033 usuaris que 
han visitat la web han visualitzat un 
total  de 17.961.872 imatges de do-
cuments digitalitzats.

Hem fet molta feina però enca-
ra ens queda molta per fer i esperem 
que amb la col·laboració de tots pu-
guem seguir posant a l’abast de tot-
hom els riquíssims fons documental 
que serva l’AHAT.

Joan Maria QUiJada Bosch

tècnic-arxiU de l’ahat

Ordenant la documentació digitalitzada. Fotografia Santi Grimau.

Equip de l’Arxiu. Fotografia Santi Grimau
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Mequinensa és una població si-
tuada a la franja oriental d’Aragó i 
que compta amb un singular pai-
satge, ja que es situa en la con-
fluència dels rius Segre i Ebre i al 
seu territori es troba una part del 
famós paratge del “Aiguabarreig”. 

La població és ben coneguda 
pel turisme esportiu i de natura. 
Les seves grans làmines d’aigua 
fan de la població un referent per 
a competicions internacionals de 
rem, pesca i altres esports nàutics, 
a més de posseir diferents rutes 
senderistes que es poden realitzar 
amb bicicleta o a peu. Encara que 

potser un dels motius pel qual els 
amants de la lectura tenen com a 
referència Mequinensa és perquè 
Jesús Moncada, l’escriptor natal de 
la població, va fer de la Mequinen-
sa antiga l’escenari protagonista de 
les múltiples històries narrades en 
els seus llibres.

La presència de l’aigua va moti-
var l’assentament dels primers po-
bladors en aquestes terres. Des de 
la Prehistòria, passant per l’Octoge-
sa romana i la Miknasa musulmana, 
fins a la vil·la medieval i moderna, 
Mequinensa va ser sempre un encla-
vament estratègic, far de navegants 

i important nus de comunicació 
fluvial. L’aigua i el seu potencial 
energètic va acabar marcant el trà-
gic final de la mil·lenària vil·la. La 
construcció del pantà de Riba-roja 
va obligar als mequinensans a tras-
lladar-se de la vora del riu Ebre a 
la riba del riu Segre, deixant enrere 
tota una vida de records.

Visitant els diferents racons de 
Mequinensa, destaca el complex 
museístic situat en l’antiga vil·la. 
El seu nom fa referència a la seva 
situació, el Poble Vell, format per 
tres museus, un parc i un alberg: 
el Museu d’Història, el Museu del 
Passat Prehistòric, el Museu de la 
Mina, un recorregut pels desenter-
rats carrers del “Poble Vell”, deno-
minat “Parc de la Memòria de Jesús 
Moncada” i un ampli alberg per a 
allotjament de turistes.

El “Parc de la Memòria de Je-
sús Moncada” té un recorregut 
marcat en el nucli urbà de l’antiga 
Mequinensa, el qual s’ha condici-
onat per poder passejar pels an-
tics carrers totalment recuperats 
d’entre les ruïnes i per mitjà de 
les noves tecnologies es pot veure 
de manera virtual els habitatges, 
l’església, els embarcadors, etc... 
de la vella Mequinensa. Solament 
cal tenir un Smartphone (An-
droid), descarregar-se d’Internet 
l’aplicació“Mequinensa” i després 
apropar-se als 10 panells repartits 
pel parc, on a través de codis QR, 
es poden sentir els àudios i veure 
les reconstruccions 3D. En cas de 
no disposar de Smartphone, aques-
ta visita es pot efectuar igualment 
seguint aquests panells i llegint els 
textos i les fotografies que hi ha en 
ells. Encara que sens dubte, la mi-
llor opció per gaudir d’aquest espai 
és concertar una visita guiada rea-
litzant una de les “rutes literàries” 
sobre l’escriptor Jesús Moncada, 
en la qual es desentranyen alguns 
fragments dels seus llibres en els 
quals va relatar diferents vivències 
esdevingudes en aquests mateixos 
carrers.

Patrimoni turístic i cultural de Mequinensa
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En la planta baixa de l’edifici 
de les antigues escoles es troba el 
Museu d’Història on es fa un re-
corregut pel passat de Mequinensa 
a través de la influència que l’ai-
gua ha tingut per a la població, 
així com el tràgic final que va su-
posar per a l’antiga Mequinensa. 
D’aquest museu cal destacar l’Es-
pai Moncada, en el qual el visitant 
pot descobrir tant la biografia de 
l’escriptor així com veure la seva 
cara més íntima, ja que en ell es 
troben objectes personals i part de 
la seva obra pictòrica a més de la 
literària.

En un dels patis de les antigues 
escoles s’ubica el museu del Passat 
Prehistòric, una fidel reproducció 
dels jaciments prehistòrics més im-
portants trobats a Mequinensa. El 
visitant pot veure la manera de vida 
que tenien els anteriors pobladors 
així com els seus costums de sub-
sistència o enterrament. Entre ells, 
destaca l’enorme necròpoli de “Els 
Castellets”.

I no es pot abandonar el com-
plex museístic sense visitar el 
“Museu de la Mina”, on el visitant 
s’endinsa a l’interior de la terra i 
recorre més d’un quilòmetre de ga-
leries amb maquinària real i audio-
visuals on descobrir el dur treball 
de la mineria així com totsels sis-
temes d’explotació de lignit que hi 
han hagut en la conca minera de 
Mequinensa en els gairebé dos se-
gles d’explotació.

Com a complement a l’oferta tu-
rística de Mequinensa, els visitants 
que ho desitgin, podran allotjar-se 
en un modern alberg que compta 
amb 80 places i tot l’imprescindible 
per passar uns dies i gaudir d’aigua 
i molt més.

Des de la pàgina web www.me-
quinensa.com es pot accedir a més 
informació sobre la població així 
com consultar-la en el punt d’in-
formació turística dels museus de 
Mequinensa, allí es gestionen les 
visites guiades, també es poden re-
alitzar reserves cridant al 675 012 
056 o enviant un e-mail a museo-
mequinenza@gmail.com.



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

DD.AA. Quaderns. Núm. 35. La músi-
ca culta a les comarques gironines. 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyo-
les. (Banyoles, 2015). 140 pàg. ISBN 
978-84-608-2086-4

El Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles ha editat un nou quadern, el 

número 35, que duu per títol La mú-
sica culta a les comarques gironines: 
dels trobadors a l’electroacústica, en 
el qual es recullen les ponències pre-
sentades al XXI col·loqui de tardor, 
celebrat el novembre de 2014.

En les seves pàgines podrem tro-
bar diferents aspectes de l’activitat 
musical de les comarques gironines, 
que van des de l’edat mitjana fins a 
l’actualitat. La primera de les ponèn-
cies, «La música de l’edat mitjana: 
El cas de les comarques gironines», 
Maricarmen Gómez Muntané, ens si-
tua en un període força desconegut, 
en un viatge que s’inicia al monestir 
de Ripoll i que ens parla de troba-
dors i del cant de la Sibil·la. Emili 
Ros Fàbregas, amb «Dos manuscrits 
de polifonia del Renaixement amb 
connexions gironines:E-Boc 5 i E-
Bbc 682» ens presenta dos manus-
crits l’origen dels quals creu que es 
pot trobar en terres gironines. El se-
güent salt en el temps ens durà al 
barroc i «El mestre de capella Manuel 
Gònima (1710-1792) i la introducció 
de l’oratori musical a Girona» de la 
mà de Jaume Pinyol i Balasch, que 

ens presenta aquest compositor com 
a introductor de l’oratori musical a 
Girona. I seguint amb el mateix pe-
ríode, Josep Pujol i Coll ens mostrarà 
en «Quotidianitat i festa a la Giro-
na del XVIII» la musica festiva en 
ocasió de la rebuda l’any 1710, de 
l’arxiduc Carles d’Àustria. El següent 
capítol, sota la batuta de Joaquim 
Rabaseda i Matas, en «Diletants gi-
ronins: Òpera i romanticisme (1840-
1860)» entrem en un nou període, el 
romanticisme, i un nou estil musical, 
l’òpera. Per últim, les dues darreres 
ponències ens aproparan al segle XX, 
la primera «El fet musical gironí du-
rant la República i la postguerra: De 
l’eufòria al desencant» a càrrec de 
Lluís Bruguès i Agustí, que ens fa un 
repàs de l’activitat musical d’aquest 
segle, començant per la República, 
la Guerra Civil i la postguerra, fins 
arribar als anys vuitanta, i per últim 
Josep Manuel Berenguer ens intro-
dueix en la «Música experimental a 
Girona: El cas de NauCôclea».

Joan anton aBellan

Paisatge dels riuraus. Arquitectura, 
herència i reptes. Edita: Inst. Juan 
Gil-Albert (Dip. d’Alacant) i IECMA. 
Alacant, 2014. 284 p.

L’any 2012, per commemorar el 
175è aniversari de l’entrada dels car-

lins a Berga (12 de juliol de 1837), 
el Centre d’Estudis d’Avià (Berguedà) 
va decidir organitzar amb periodicitat 
anual un simposi d’història del car-
lisme que servís de punt de trobada 
per a historiadors i persones interes-
sades en aquest moviment. Hi havia 
la voluntat de prendre el relleu de les 
activitats que anys enrere havien dut 
a terme altres entitats, com és ara la 
Fundació Francesc Ribalta de Solsona. 
El lloc és ideal, ja que el Berguedà 
va ser un dels escenaris principals de 
les guerres del segle XIX. Cal recordar 
que Berga va ser capital del carlisme 
al Principat durant tres anys, la Uni-
versitat es va establir a la Portella i 
el comte d’Espanya, president de la 
Junta, va ser destituït a Avià, abans 
de ser assassinat al pont d’Espia.

El 2013 es va dur a terme la pri-
mera edició del Simposi. Aquest vo-
lum recull els treballs que es van ex-
posar en la segona, que es va celebrar 
a Avià el 9 de maig de 2014. La re-
copilació està estructurada cronolò-
gicament. Els sis primers treballs es-

tan relacionats amb la Primera Guerra 
Carlina (un cançoner com a mitjà de 
propaganda carlista, la incidència 
de la guerra a les Valls d’Àneu, un 
manuscrit sobre Cabrera, els liberals 
vistos per un diari carlista d’Oñati, el 
setge de Solsona i el periple del cra-
ni del comte d’Espanya). Dos treballs 
se centren en la Guerra dels Matiners 
(un tracta sobre les motivacions ideo-
lògiques i fa una relació dels dirigents 
carlistes a Catalunya, i l’altre estudia 
un dietari que relata les vicissituds 
de la guerra al Berguedà). Sobre la 
Tercera Guerra Carlista hi ha quatre 
treballs (la política dels capitans ge-
nerals, els elements d’organització 
de l’Estat carlista, com es va viure la 
guerra a Prats de Lluçanès i el retrat 
fotogràfic a l’època carlista a la ciutat 
de Vic). Els dos últims treballs són un 
estudi sobre el Moviment Obrer Tradi-
cionalista (1963-1969) i una aproxi-
mació bibliogràfica al carlisme entre 
els anys 2005 i 2012.

Francesc viso
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«La Guerra de Successió i el set-cents 
a Osona: perspectives sobre un segle 
decisiu», Ausa. Publicació del Pa-
tronat d’Estudis Osonencs, 174, xxvi, 
2014, 398 p.

La revista Ausa, editada pel Pa-
tronat d’Estudis Osonencs, és una 
publicació de llarguíssima trajectòria. 
Publicada des de 1952, és de perio-
dicitat semestral i recull estudis de 
qualsevol disciplina humanística o 
científica relacionats amb la comar-
ca d’Osona. Tot just l’any passat la 
revista va rebre de nou la màxima 
qualificació en el sistema d’avaluació 
de revistes científiques en l’àmbit de 
Ciències Socials i Humanitats, Carhus 
Plus+.

El número 174, de caràcter mo-
nogràfic, porta per títol «La Guerra 
de Successió i el set-cents a Osona: 
perspectives sobre un segle decisiu». 
És un número contundent, que reu-
neix fins a catorze treballs en gaire-
bé quatre-centes pàgines. La majoria 
dels articles no se cenyeixen exclusi-
vament al període que correspon al 
conflicte successori. De fet, el con-
junt dels estudis tracten aspectes 

molt diversos del set-cents osonenc i 
en alguns casos les recerques arriben 
a endinsar-se fins a les primeres dèca-
des del segle xix. Si bé el monogràfic 
no configura una visió sistematitzada 
del període (tampoc és aquest, en ab-
solut, el plantejament), és indubta-
ble que constitueix una aglomeració 
de contribucions molt notòries que 
aporten nou coneixement a una etapa 
històrica decisiva.

S’ha de felicitar tant els autors 
com els editors per l’esforç fet i per 
haver demostrat que les efemèrides 
commemoratives també poden ser un 
estímul per a la recerca i la generació 
de nou coneixement. Malauradament, 
aquesta no va ser la tònica dominant 
en el tricentenari. Sigui com vulgui, 
Ausa llega un nou feix de contribuci-
ons a la nostra historiografia.

irene aBril vilaMala

DD.AA. Conèixer i difondre el patrimo-
ni cultural a Menorca. Grup d’Estudis 
Locals d’Alaior. (Alaior 2015). 266 p.

Una publicació que, des de la seva 
perspectiva, ens apropa a alguns fets 
de la nostra història i al nostre pa-
trimoni cultural de l’illa de Menorca.

El llibre comença amb un comen-
tari sobre els quinze anys del Centre 
d’Estudis Local d’Alaior i sobre els deu 
anys de les Jornades d’Història Local 
i Patrimoni Cultural de Menorca. 

Els bens etnològics tenen cabuda 
amb tres articles. Un sobre l’estudi 
dels bens etnològics d’Alaior, un al-
tre sobre una iniciativa per a la seva 
conservació i un darrer sobre un es-
tudi sobre l’arquitectura de la pluja 
a Menorca.

Hi ha una interessant aportació 
sobre arqueologia amb la presentació 
dels resultats preliminars de la inter-
venció arqueològica al pati davanter 
del cercle 7 al poblat talaiòtic de Tor-
re d’en Galmés a Alaior.

També es dedica un capítol al pro-
cés de denominació de Menorca com 
patrimoni mundial de la UNESCO.

Com a activitat cultural popular 
es parla de la tradició del món dels 
gegants i el seu origen.

La guerra civil espanyola a Menor-
ca és comentada amb una introduc-
ció general sobre els esdeveniments 
d’aquesta confrontació i una segona 
aportació sobre un dels personatges 
més peculiars d’aquesta època: el 
batle d’Alaior durant la guerra, Joan 
Carreras Expósito (el batle Penys), 
persona apreciada pels seus conciu-
tadans, fins i tot per molts dels seus 
adversaris. 

Les emigracions a Alger de menor-
quins forçats per penalitats econò-

miques són comentades en un article 
que analitza les circumstàncies que 
els van forçar a sortir de Menorca i la 
influència que exerciren sobre aque-
lles terres.

En un darrer bloc sobre la gestió 
i conservació del patrimoni cultural, 
és comentat el treball d’un grup de 
voluntaris en actualitzar i mantenir el 
patrimoni de l’illa del Rei del port de 
Maó i finalment és comentat el Trian-
gle dels oficis, un projecte construït i 
impulsat al voltant del patrimoni et-
nològic i la dinamització socioeconò-
mica d’una zona de Tarragona.

En definitiva, una lectura im-
prescindible per a qualsevol persona 
interessada en profunditzar sobre el 
nostre patrimoni cultural.

Paco Mercadal orFila
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novetats bibliogràfiques

BENAUL BERENGUER, Josep M. Nova 
manufactura i impuls emprenedor. Els 
fabricants de teixits de cotó en cru a 
Sabadell, 1789-1930. Quaderns d’Arxiu, 
112. Fundació Bosch i Cardellach (Sa-
badell, 2015). 104 pàg. ISBN 978-84-
95113-34-4

BOSCH i CUENCA, Pere. Solidaritats pa-
geses i conflictivitat rural a la regió de 
Girona (1931-1936).Estudis, 17. Biblio-
teca d’Història Rural. Associació d’His-
tòria rural (Girona, 2015). 388 pàg. 
ISBN 978-84-9984-303-2

DD.AA. Annals. 2013-2014. Centre d’Es-
tudis Comarcals del Ripollès (Ripoll, 
2015). 277 pàg. ISSN 1137-0378

DD.AA. Annals. Núm. 26. Patronat d’Es-
tudis Històrics d’Olot i Comarca (El So-
ler / Figueres, 2015). 142 pàg. ISSN 
0211-8424

DD.AA. Aplec de Treballs. Núm. 32. Ho-
menatge al Ball de Bastons de Mont-
blanc i a Josep M. Carreras Vives. Centre 

d’Estudis de la Conca de Barberà (Mont-
blanc, 2014). 320 pàg. ISSN 0211-9722

DD.AA. Ausa. Núm. XXVI · 174. La 
Guerra de Successió i el set-cents a 
Osona: perspectives sobre un segle de-
cisiu. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic, 
2014). 1257 pàg. ISSN 0210-5853

DD.AA. Campsentelles. Revista del Cen-
tre d’Estudis Santfostencs – Amics de Ca-
banyes. Núm. 18. Centre d’Estudis Sant-
fostencs – Amics de Cabanyes. (Sant 
Fost de Campsentelles, 2015). 119 pàg. 
ISSN 1136-8497

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 388. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, juny 
2015). 28 pàg. ISSN 1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 389. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, juliol 
2015). 28 pàg. ISSN 1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 390. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, se-
tembre 2015). 28 pàg. ISSN 1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 391. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, oc-
tubre 2015). 28 pàg. ISSN 1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 392. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, no-
vembre 2015). 28 pàg. ISSN 1133-8415

DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 52. Cen-
tre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar, 
juny 2015). 36 pàg. ISSN 2013-6285

DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 53. Centre 
d’Estudis Canetencs (Canet de Mar, se-
tembre 2015). 36 pàg. ISSN 2013-6285

DD.AA. Fonts. Núm. 63. Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell (Argentona, 
juliol 2015). 32 pàg. ISSN 1887-9381

DD.AA. L’Erol. Núm. 124. Els anys 60: 
una dècada prodigiosa. Àmbit de Re-
cerques del Berguedà (Berga, 2015). 64 
pàg. ISSN 0212-445

DD.AA. L’Erol. Núm. 125. Perspectives 
econòmiques del Berguedà. Àmbit de 

DDAA. Aplec de Treballs 33. Centre 
d’Estudis de la Conca de Barberà. 
2015. 331 p.

 
El Centre d’Estudis de la Conca de 

Barberà ens té acostumats amb una 
extensa miscel·lània anual que a ni-
vell de comarca des de l’any 2011 es 

complementa amb la també extensa 
revista electrònica Podall (consulta-
ble a RACO) del Museu Arxiu de Mont-
blanc i Comarca. Una molt remarcable 
producció de treballs de recerca per a 
un territori de demografia baixa. 

El sumari és extens i ens remet a 
les èpoques medieval, moderna i con-
temporània, també a la història de 
l’art, a la difusió del patrimoni artís-
tic i a altres temàtiques com l’econo-
mia, la geografia humana, biografies 
i les fonts biogràfiques i arxivísti-
ques. A l’Aplec de treballs hi aparei-
xen temes lligats des de perspectives 
diverses al fet religiós: les reformes 
a l’església parroquial de La Guàrdia 
dels Prats de Jaume Felip, autor que 
també tracta dels manuscrits medie-
vals de la comunitat de Preveres de 
Montblanc; Joan Quijada ens remet 
a la formació de les parròquies de la 
Conca de Barberà dins de l’arquebis-
bat de Tarragona; Anna Isabel Serra a 
aspectes lligats a l’església parroquial 
de Vilaverd; Marc Dalmau a les pin-
tures de Santiago Tarragó a diverses 
esglésies i Sofia Mata de la Cruz al 

retaule dels Sant Metges del Mones-
tir de la Serra de Montblanc. Altres 
temes fan referència a treballs arque-
ològics a l’Espluga de Francolí com a 
coneixement de l’època medieval; a 
l’emigració entre la Conca i el Garraf 
de Josep M. Grau, o al poblament de 
Rojals a l’entorn de 1860 per Antoni 
Cartanyà. Relacionat amb l’art trobem 
l’article de Francesc Marco que extreu 
de la revista Espitllera la visió sobre 
el pintor Maties Palau i Ferré. Lligat a 
temes agraris Leandre Romeu ens par-
la de l’enoturisme i Xavier Garcia ha 
tingut cura d’unes convenients me-
mòries de Joan Casamitjana, pagès i 
sindicalista de Barberà de la Conca. 
Cal remarcar els homenatges d’aquest 
número: a l’Associació Formació Per-
manent de l’Espluga de Francolí i a 
Maties Solé Maseras, més que meres-
cut per l’activitat de tota una vida 
dedicada al patrimoni de Montblanc 
i de la Conca de Barberà.

JoseP santesMases i ollé
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Recerques del Berguedà (Berga, 2015). 
68 pàg. ISSN 0212-445

DD.AA. L’Erol. Núm. 126. Miners i mine-
ria. 40 anys de l’accident de La Conso-
lació. Àmbit de Recerques del Berguedà 
(Berga, 2015). 84 pàg. ISSN 0212-445

DD.AA. Lo Floc. Núm. 212. Abril - juny 
2015. Centre d’Estudis Riudomencs Ar-
nau de Palomar (Riudoms, 2015). 52 
pàg. ISSN 2014-4830

DD.AA. Lo Floc. Núm. 213. Juliol - se-
tembre 2015. Centre d’Estudis Riudo-
mencs Arnau de Palomar (Riudoms, 
2015). 52 pàg. ISSN 2014-4830

DD.AA. Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. Núm. 5. Centre de Recer-
ques del Pla d’Urgell Mascançà (Mo-
llerussa, 2014). 189 pàg. ISSN 2013-
9462

DD.AA. Mestall. Núm. 37. Associació 
d’Història Rural. (Girona 2015). 16 pàg. 
DL GI-731-1999

DD.AA. Mirmanda. Núm. 9. Associació 
Mirmanda (Olot, 2015). 323 pàg. ISSN 
1957-0201

DD.AA. Miscel·lània del CERE. Núm. 
24. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre 
(Flix, 2014). 261 pàg. ISBN 978-84-
937679-3-8

DD.AA. Models de país per a Andorra. 
27a Diada Andorrana. XLVI Universitat 
Catalana d’Estiu. Societat Andorrana de 
Ciències. (Andorra la Vella, 2015). 159 
pàg. ISBN 978-99920-61-25-1

DD.AA. Modilianum. Núm. 52. Associa-
ció Cultural Modilianum (Moià, 2015). 
80 pàg. ISSN 1130-1252

DD.AA. Ponències. Núm. 19. Centre 
d’Estudis de Granollers (Granollers, 
2015). 200 pàg. ISSN 1137-9626

DD.AA. Quaderns. Núm. 35. La música 
culta a les comarques gironines. Centre 
d’Estudis Comarcals de Banyoles. (Ba-
nyoles, 2015). 140 pàg. ISBN 978-84-
608-2086-4

DD.AA. Quaderns d’estudi. Núm. 28. 
Centre d’Estudis de l’Hospitalet (L’Hos-
pitalet de Llobregat, 2014). 180 pàg. 
ISSN 2013-9691

DD.AA. Randa. Núm. 74. Miscel·lània 
Josep Miquel Vidal Hernández /3. Ins-
titut Menorquí d’Estudis (Maó, 2015). 
153 pàg. ISSN 0210-5993

DD.AA. Recull. Núm. 13. Associació 
Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma 
de Queralt, 2014). 148 pàg. ISSN 1133-
5033

DD.AA. Recull de conferències 2012-
2013. Societat Andorrana de Ciències. 
(Andorra la Vella, 2015). 486 pàg. ISBN 
978-99920-61-24-4

DD.AA. Recull de treballs. Núm. 15. Cen-
tre d’Estudis Sinibald de Mas (Torredem-
barra, 2014). 366 pàg, ISSN 0212-663X

DD.AA. Temps de Franja. Núm. 126. Ini-
ciativa Cultural de la Franja (Calaceit, 
juliol - agost 2015). 20 pàg. ISSN 1695-
7709

DD.AA. Temps de Franja. Núm. 127. Ini-
ciativa Cultural de la Franja (Calaceit, 
novembre 2015). 20 pàg. ISSN 1695-
7709

DE ANCIOLA, Montserrat [Coord.]. La li-
teratura com a patrimoni i desenvolupa-
ment del territori. Edicions del Centre de 
Lectura. Assaig, 132. Centre de Lectura 
de Reus (Reus, 2015). 116 pàg. ISBN 
978-84-87873-98-0

GASOL SEÑORÓN, Àngel. Dels caputxins 
al Lledó. 150 anys d’ensenyament Vedru-
na a Valls (1864-2014). Col·lecció Per 
conèixer Valls. Núm. 9. Institut d’Es-
tudis Vallencs (Valls, 2014). 287 pàg. 
ISBN 978-84-86083-75-5

LLOBET i PORTELLA, Josep M. Documents 
notarials de la Segarra i l’Urgell relacio-
nats amb la Guerra de Successió (1705-
1714). Col·lecció Mn. Joan Camps, 3. 
Grup de Recerques de les Terres de Po-
nent (Sant Martí de Maldà, 2014). 319 
pàg. ISBN 978-84-617-1041-6

MARQUÈS SINTES, Miquel À. / CARBO-
NELL SALOM, Martí [Coord.] Conèixer i 
difondre el patrimoni cultural a Menor-
ca. Actes de les X Jornades d’Història 
Local i Patrimoni Cultural a Menorca. 
Centre d’Estudis Locals d’Alaior (Alaior, 
2015). 266 pàg. DL ME 751-2014 

MARTÍ i YLLA, Xavier M. Colònies (i ve-
ïnats) industrials de la Selva. Notícies, 
evolució i protagonistes. Col·lecció Es-

tudis i textos. Núm. 16. Centre d’Estu-
dis Selvatans (Santa Coloma de Farners, 
2014). 380 pàg. ISBN 978-84-937790-
4-7

MONTAÑÀ BUCHACA, Daniel. / RAFART CA-
NALS, Josep [Coord.] Estat carlista: tradi-
ció i furs. II Simposi d’Història del Carlis-
me. Centre d’Estudis d’Avià (Avià, 2014). 
266 pàg. ISBN 978-84-941017-2-4

NOGUÉ, Joan / PUNCERNAU, Carles 
[Ed.]. Aigua i ciutat: els recs de Banyo-
les, història i futir. Quaderns Num. 34. 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 
(Banyoles, 2014). 115 pàg. ISBN 978-
84-617-1316-5 

POBLET ROMEU, Marcel [Ed.]. Lluitaré 
amb totes les meves forces. Joan Abe-
llà Tous. Testimoni d’un soldat republicà 
de Barberà de la Conca durant la Guerra 
Civil (1936-1939). Monografies XVIII. 
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà 
– Arxiu de Montblanc i comarca (Mont-
blanc, 2015). 187 pàg. ISBN 978-84-
940973-4-8

PORTER MOIX, Maria [Ed.]. Gaietà Ma-
griñà Salvat. Obra inèdita. Selecció d’es-
crits i música. Monografies. Centre d’Es-
tudis d’Altafulla (Altafulla, 2014). 185 
pàg. ISBN 978-84-15342-52-6 

SALLERAS CLARIÓ, Joaquim. Col·lecció 
diplomàtica de la reina Maria de Lluna 
en relació amb el seu senyoriu de Fraga 
(1396-1406). Gallica Flavia. Núm. 8. 
Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fra-
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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 del Castell de Gelida (Gelida)
5. Arxiu de Tradicions de l’Alguer (l’Alguer)
6. Arxiu Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
7. Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Fami-

liar (Sant Vicenç de Castellet)
8. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
9. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
10. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
11. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
12. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
13. Associació d’Estudis Torellonencs (Torelló)
14. Associació d’Història Rural (Girona)
15. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
16. Associació Mirmanda (Figueres – El Soler)
17. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
18. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec - CERHISEC (Barcelona)
19. Cercle de Recerques i Estudis “Mogoda” (Santa Perpètua de Mogoda)
20. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
21. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (Argentona)
22. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
23. Centre d’Estudis Cadaquesencs (Cadaqués) 
24. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
25. Centre d’Estudis Centellencs (Centelles)
26. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
27. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
28. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
29. Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (Artesa de Lleida)
30. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
31. Centre d’Estudis d’Altafulla (Altafulla)
32. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
33. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
34. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
35. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
36. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
37. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
38. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
39. Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant (L’Hospitalet de l’Infant)
40. Centre d’Estudis de Montjuïc (Barcelona)
41. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
42. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
43. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
44. Centre d’Estudis del Besòs-Canyet (Badalona)
45. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
46. Centre d’Estudis del Lluçanès (Prats de Lluçanès)
47. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
48. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
49. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
50. Centre d’Estudis de Subirats (Subirats)
51. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
52. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
53. Centre d’Estudis Escalencs (l’Escala)
54. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
55. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de 

Tarragona (Tarragona)
56. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
57. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
58. Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
59. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)
60. Centre d’Estudis “Lo Lliscó” (Mas de Barberans)

61. Centre d’Estudis Martorellencs (Martorell) 
62. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)
63. Centre d’Estudis Mont-rogencs (Mont-roig del camp)
64. Centre d’Estudis Planers (Santa Bàrbara)
65. Centre d’Estudis Ribagorçans (Benavarri)
66. Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (Riudoms)
67. Centre d’Estudis Santjustencs (Sant Just Desvern)
68. Centre d’Estudis Selvatans (la Selva del Camp)
69. Centre d’Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners)
70. Centre d’Estudis Seniencs (la Sénia)
71. Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Torredembarra)
72. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (Horta de Sant Joan)
73. Centre de Lectura de Reus (Reus)
74. Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” (Mollerussa)
75. Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (Montblanc)
76. Centre Miró de Mont-roig del Camp (Mont-roig del Camp)
77. Centre Picasso d’Orta - Associació UNESCO (Horta de Sant Joan)
78. Circare. Grup de Recerca Històrica (Barcelona)
79. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (Cerdanyola)
80. Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
81. El bou i la mula (Premià de Mar)
82. Esbart Català de Dansaires (Barcelona)
83. Espais Escrits - Xarxa del Patrimoni Literari Català (Folgueroles)
84. Fundació Arnau Mir de Tost (Àger)
85. Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell)
86. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
87. Fundació Roca i Galès (Barcelona)
88. Grup de Recerques Històriques de Castelldefels “El Torreó” (Castelldefels)
89. Grup d’Estudis d’Esplugues (Esplugues de Llobregat)
90. Grup d’Estudis Hortariu de l’Ateneu Popular de Ponent (Lleida)
91. Grup d’Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès)
92. Grup d’Estudis Sitgetans (Sitges)
93. Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès)
94. Grup de Recerca de Cervelló (Cervelló)
95. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Folgueroles)
96. Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Sant Martí de Maldà)
97. Grup d’Història del Casal (Mataró)
98. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
99. Institut d’Estudis Ceretans (Puigcerdà)
100. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Pedreguer)
101. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
102. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
103. Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga)
104. Institut d’Estudis del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols)
105. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
106. Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres)
107. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
108. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
109. Institut d’Estudis Vallencs (Valls)
110. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
111. Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (Adrall)
112. Institut Menorquí d’Estudis (Maó)
113. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró (Mataró)
114. Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida (Lleida)
115. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot)
116. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic)
117. Societat Andorrana de Ciències (Andorra la Vella)
118. Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca)
119. Taller d’Història de Gràcia. Centre d’Estudis (Barcelona)
120. Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa (Barcelona)
121. Terra dels Avis (Elna)
122. Tot Història Associació Cultural (Barcelona)
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