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Lluís Puig amb representants institucionals del País Valencià, les Illes i l’Alguer al Recercat de Vic. Abril de 2016.

25 anys de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
En aquests moments tan difícils que
estem afrontant i des de l’exili és el meu
desig valorar i fer visible encara amb més
força l’activisme cultural català. És un orgull afirmar que tenim una llarga tradició
d’associacionisme cultural fins al punt de
poder dir que una de les qualitats que més
ens identifica és la capacitat d’agrupar-nos
i organitzar-nos per tal d’assolir uns objectius precisos i de caràcter divers i que han
influït en el desenvolupament d’un teixit
social ric i actiu. Enguany celebrem les noces d’argent de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC). Són
vint-i-cinc anys d’unió federativa per posar en comú projectes i també inquietuds
dels centres i instituts d’estudis. La meva
sincera enhorabona per aquest camí ple de
bona feina i grans valors que ha arribat
fins avui, amb fortalesa i conviccions, on
queda trajecte comú a recórrer i on els reptes de futur són molts. Vull destacar alguns
dels valors socials i patrimonials que ha
fomentat la CCEPC com ara l’aprofundiment
en el coneixement del territori, l’estudi i
recuperació del patrimoni cultural material
i immaterial, la reafirmació identitària i el
foment de les relacions intergeneracionals.
Estem parlant de 123 centres del Principat,
l’Alguer, Catalunya Nord, Franja de Ponent,
Andorra, Illes Balears i País Valencià que
tenen com a objecte l’estudi, la promoció,
la divulgació, la difusió i la defensa del

patrimoni cultural i natural i altres temes
humanístics en els territoris de parla catalana. Són centres i instituts d’estudis
amb formes d’organització diferents, en
poblacions diverses i amb una pluralitat
d’activitats i de recerca –voluntària i acadèmica– que són d’essencial aportació a la
cultura catalana, especialment per posar
en valor, divulgar, transmetre, dinamitzar
i reivindicar el nostre patrimoni. La CCEPC,
Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2007,
és el pal de paller d’aquesta rica i activa
xarxa associativa amb una forta implantació i presència territorial. S’ha demostrat
que va ser un encert la creació de l’Institut Ramon Muntaner l’any 2003, com a
fundació privada, amb l’objectiu de donar
suport als centres i instituts d’estudis.
Aquesta excel·lent combinació amb bases ben establertes ha fet portar endavant
molts bons projectes i ha demostrat que
es treballa amb l’optimització dels recursos, solvència, rigor i dignitat. Reitero les
meves felicitacions i reconeixement per
aquests vint-i-cinc anys de motor cultural
en el territori. I per molts més! I és que
la cultura ens fa ser persones més humanes, obertes, crítiques i en definitiva, més
lliures.
Lluís Puig i Gordi,
Conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
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Orígens i constitució de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana1
Introducció
Alguna cosa havia succeït arreu
del país quan a la primera meitat dels
anys vuitanta es podia constatar la
creació de molts centres d’estudis.
L’any 1987 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va
editar la Guia dels centres d’estudis de
Catalunya en la qual es relacionaven
63 centres d’estudis. Un 57 % havien
estat constituïts a partir de la segona
meitat dels anys 70 i un 38 % durant
el franquisme. La creació de centres
d’estudis nous, però, no havia ni molt
menys acabat, tot el contrari. El model s’ha anat escampant i encara ara
se’n generen de nous. En aquest sentit
cal considerar tres coses: unes arrels
fondes que ens situen a finals del segle XIX i en el primer terç del segle
XX en altres tipologies associatives, un
model que es configura durant l’època
franquista, i una eclosió expansiva que
es desenvolupa a partir de l’època de
la transició.
Els anys 1983 i 1985, es van realitzar dues trobades de centres d’estudis, a l’Espluga de Francolí i a Valls,
en les quals es compartiren problemes
i objectius comuns, tot i que no en va
sorgir cap plantejament concret d’actuació col·lectiva.
El febrer de 1988, a l’editorial de
Plecs d’Història Local, Andreu Mayayo
proposava la creació d’una federació
de centres d’estudis locals i comarcals. Constatava que en dos anys, des
de l’aparició del suplement de l’Avenç,
s’havien consolidat molts centres,
n’havien sorgit de nous, s’havia incrementat la producció bibliogràfica, i
hi havia interès i preocupació per les
qüestions metodològiques i ganes de
propiciar recerques conjuntes comarcals.
L’existència d’un nombrós conjunt
de centres d’estudis va impulsar contactes i relacions en les que es parlava de la necessitat d’aprofundir en els
problemes i les inquietuds comunes i
de crear un organisme de coordinació.

El congrés de Lleida. 1991
L’abril de 1991 es convocava a
Lleida el 1r. Congrés de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Els convocants
eren: la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, l’Institut de Cultura
«Juan Gil-Albert» d’Alacant, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, l’Institut d’Estudis Eivissencs, l’Institut d’Estudis Gironins, l’Institut d’Estudis Vallencs,
l’Institut Menorquí d’Estudis, el Centre
d’Estudis Socials d’Osona, la Societat
Arqueològica Lul·liana i l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives
de la Universitat Pompeu Fabra. Molts
d’aquests centres eren membres de la
Confederación Espanyola de Centros
de Estudios Locales (CECEL) i fou a
partir de les relacions establertes en
les trobades d’aquest organisme estatal on es va proposar la convocatòria
d’un congrés en el marc territorial de
l’àmbit lingüístic català. En aquell organisme estatal havien pogut comprovar el gran contrast entre uns centres
de caràcter provincial que hi havia a
Espanya i la munió de petits centres
locals a Catalunya
Sense saber massa quina acollida
tindria, al congrés es va presentar una
ponència elaborada per Joaquim Albareda (Centre d’Estudis Socials d’Osona)

i Antoni Gavaldà (Institut d’Estudis
Vallencs), en la que es plantejava la
creació d’una associació de centres
d’estudis. En la introducció de la proposta constataven que:
«Només a Catalunya hi ha un centenar de centres d’estudis. En relació
a la resta d’Espanya —on aquests
centres solen reduir-se a les capitals
de província i el seu caràcter sol ser
oficial o paraoficial— disposem doncs,
d’un teixit associatiu ric i divers de
centres ja siguin comarcals o bé locals,
el qual, sovint, ultrapassa les funcions
erudites per assumir tasques més àmplies de difusió cultural».
La ponència partia de preguntes
concretes sobre quines funcions havien d’assumir els centres: havien de ser
estrictament només centres de recerca
i erudició?; s’havien de desprendre del
vessant de l’activisme cultural, considerat com a tasca de suplència que ja
podien assumir els ajuntaments i altres
administracions?; l’activitat científica
havia de reduir-se a l’estricte marc local o s’havien de coordinar recerques
territorials més amplies?; havien de
ser autosuficients o calia sintonitzar
amb la Universitat per superar l’aïllament i la fossilització? Preguntes que
el temps d’alguna manera s’ha encar-

Inauguració del 1er Congrés de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Abril 1991.
Foto: Serveis Audiovisuals IEI.
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Antoni Gavaldà i Joaquim Albareda presentant una ponència per a la creació d’una associació de
centres d’estudis. 1er Congrés de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Abril 1991. Foto: Serveis
Audiovisuals IEI.

regat de contestar tant en la pràctica
com en el marc teòric que a hores d’ara
més o menys tothom ha acceptat. Per
donar resposta a les preguntes proposaven els següents eixos vertebradors
conceptuals:
a) lligam amb l’administració nacional, intercomarcal, comarcal i amb la
Universitat; b) coordinació dels investigadors per tal d’intercanviar informació, discutir metodologia de treball,
etc.; c) aprofundiment de la realitat
comarcal i de Catalunya des de tots els
àmbits d’estudi; d) potenciar la intercomunicació dels Centres d’Estudis a
través de tots els mitjans adequats; e)
estimular la formació de nous investigadors universitaris mitjançant ajuts i
beques; f) potenciar línies de recerca

àmplies a fi d’interrelacionar eixos de
recerca.
A l’hora de traduir-ho a la pràctica
proposaven elaborar un directori anual
dels centres; l’intercanvi de publicacions; publicació d’un butlletí semestral; intercanvi d’activitats entre els
centres; organitzar congressos, seminaris i debats; coordinació de programes intercomarcals de recerca amb la
participació de la Universitat; creació
d’un centre de dades de les publicacions i l’edició periòdica d’un catàleg
de publicacions; convocatòria de premis i ajuts a la recerca. Propostes que
en part s’han aconseguit i que en part
han quedat superades o modificades
per les noves tecnologies de la comunicació.

Acte de costitució de la CCEPC. Vic, 6 de juny de 1992. Foto: Josep M. Riu Margalef.

La comissió gestora i la constitució
de la CCEPC
El congrés de Lleida es va cloure
amb la creació d’una comissió gestora provisional formada pels següents
centres: Institut d’Estudis Comarcals
de la Marina Alta, Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat, Institut d’Estudis Penedesencs, Centre
d’Història Local de la Diputació de
València, Institut d’Estudis Vallencs,
Institut d’Estudis Gironins, Institut
d’Estudis Ilerdencs, Centre d’Estudis
del Bages, Centre d’Estudis Selvatans
i Centre d’Estudis Socials d’Osona.
Aquesta comissió va agilitzar els tràmits per a constituir definitivament
la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana el dia 6 de juny
de 1992, a la ciutat de Vic, amb la
presència de vint-i-tres centres d’estudis.
L’acte de constitució se celebrava després que la comissió gestora
provisional s’hagués reunit quatre
vegades durant aquell any i escaig.
Figuraren com a centres fundadors
quaranta uns centres tot i que en
llistes més reals de l’any 1995, amb
quaranta tres centres associats alguns dels fundadors no hi figuraren
a causa de no haver formalitzat la
inscripció formal i la domiciliació
bancària. En l’acte constitutiu es va
presentar la proposta d’estatuts, i les
de les primeres activitats previstes:
l’edició d’un butlletí d’informació interna i l’elaboració d’un catàleg de
publicacions. També es va presentar
una proposta de «coordinació de línies de recerca i activitats conjuntes
així com la sol·licitud de beques i
ajuts econòmics». S’informava dels
convenis amb l’Institut Universitari
d’Història Jaume Vicens Vives de la
Universitat Pompeu Fabra i el Servei
de Documentació d’Història Local de
la Universitat Autònoma. S’acordava
que la comissió gestora provisional
quedava constituïda com a comissió
gestora per desenvolupar els acords
i gestionar l’aprovació dels estatuts.
S’hi afegia l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Posteriorment el 6 de març de
1993 es celebrava a Manresa una
assemblea en la qual s’aprovava el
reglament de règim intern.
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Font: Full del mes. Institut d’Estudis Vallencs. Juliol-agost 1993.

La primera junta, els primers passos.
Els estatuts, per l’àmbit territorial
d’actuació, es van haver de presentar
al Ministeri d’Interior quedant inscrits
el dia 24 de maig de 1993. Per aquest
motiu el dia 26 de juny se celebrava a
Valls una assemblea general on s’aprovà la primera junta directiva, formada
per: Mercè Renom (Centre d’Estudis
del Baix Llobregat), presidenta; Joaquim Albareda (Centre d’Estudis Socials d’Osona), vicepresident primer;
Llorenç Ferrer (Centre d’Estudis del
Bages), vicepresident segon; Francesc
Romero (Institut d’Estudis Ilerdencs),
secretari; Josep Santesmases (Institut
d’Estudis Vallencs), tresorer; i com a
vocals, Carles Ripollès (Associació
Cultural Comissió de Normalització
Lingüística dels Ports), Jesús Mestre
(Centre d’Estudis Selvatans), Carme
Segura (Taller d’Història de Gràcia),
Ramon Arnabat (Institut d’Estudis Penedesencs). El primer secretari tècnic
va ser Lluís Ferran Toledano, al que el
succeïren Josep Casanovas i Francesc
Viso.
La CCEPC des del primer moment
va comptar amb dues seus socials. La
primera ubicada a l’Institut d’Estudis Ilerdencs que, amb el seu suport
institucional, va jugar un paper molt
important en la gestió i en el finançament de determinats projectes, i la segona a l’Institut Universitari d’Història
Jaume Vicens Vives de la UPF, acollits
pel professor Josep Fontana, lloc de
les reunions de la junta i on van treba-

llar els secretaris tècnics.
Els objectius fundacionals de la
CCEPC els podríem sintetitzar doncs
en els següents conceptes: editar un
butlletí; crear canals de comunicació
entre els investigadors, estimular la
relació entre els centres i les universitats, coordinar línies d’investigació;
organitzar un sistema de distribució
de publicacions; promoure la presència
pública dels centres, i iniciatives legislatives i/o administratives en benefici
dels centres.
L’edició d’un butlletí va tenir diferents concrecions: un primer i únic
butlletí imprès amb el nom de «Butlletí» editat l’estiu de 1994; una quinzena de números del «Full Informatiu»
autoeditats en una concreció de molt
més baix cost; i, a partir del desembre
de 1997, l’edició de «Frontissa» butlletí de la CCEPC del que en sortiren tres
números en format d’autoedició i continuats des del juny de 2001 en edició
d’impremta i en periodicitat semestral.
L’altre tema que s’abordà inicialment fou el de la informació, distribució i venda de les publicacions del
centres. Es concretà amb el projecte
d’informació bibliogràfica comarcal
promogut i gestionat per Nordest Distribucions de Figueres. Projecte que al
cap d’un temps de funcionalment resultà inviable.
Una de les concrecions més remarcables de la CCEPC van ser els congressos, convocats amb voluntat d’incidir
en la recerca, de posar en contacte

investigadors, centres i universitats,
i de promoure línies d’investigació. El
primer congrés «Moviments socials i
dinàmiques associatives» es va celebrar a Lleida a la tardor de 1994. El
congrés es va dividir en quatre temàtiques distintes:
• L’organització del treball: confraries
i oficis (segles XVI-XVIII)
• Moviments de protesta i resistència
a la fi de l’antic règim (1714-1808)
• La guerra del francès (1808-1814)
• La festa com a vehicle de sociabilitat (segles XIX-XX)
La bona participació i el bon funcionament va propiciar la continuïtat
dels congressos fins arribar al X congrés celebrat l’any 2016 a Manresa, i
amb la proposta del XIè que tindrà lloc
a Banyoles a la tardor de 2018.
Finalment cal esmentar un altre
dels projectes inicials de la CCEPC: El
Llibre Blanc dels Centres i Instituts d’Estudis de Catalunya, dirigit per Antoni
Gavaldà i publicat l’any 1998.
La història de la CCEPC comença
a tenir pes. Un dia s’haurà d’abordar
amb més profunditat i extensió.
Josep Santesmases i Ollé
President de la CCEPC
Vicepresident segon de l’IRMU

1 Aquest text s’ha elaborat a partir dels articles de l’autor «El món dels centres d’estudis» publicat a Annals del Patronat d’Estudis
Històrics d’Olot i Comarca, núm. 20, 2009 i
«Els centres d’estudis i recerca local a Catalunya» publicat a Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXV, 2014. També
de documentació conservada a: Arxiu de la
Diputació de Lleida, arxiu de la CCEPC i Arxiu
Santesmases-Rabadà.
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Vint-i-cinc anys, el camí de l’èxit

Fa vint-i-cinc anys vam començar
un camí de col·laboració entre Centres
i Entitats d’Estudis locals i comarcals,
que avui s’ha demostrat exitós, per
la força que ha adquirit aquesta col·
laboració i per les fites assolides.

Els que vam començar, socis d’una
vintena de Centres, estàvem en aquest
moviment associatiu perquè constituïa
un espai de confluència cultural i cívica, i d’arrelament i protecció del territori. Als anys setanta i vuitanta, les
entitats d’estudis locals atreien joves
universitaris i la producció en l’àmbit
de la Història local començava a ser
respectada. La revista L’Avenç ho va
percebre i el 1986 va crear els Plecs
d’Història Local, i en aquell consell de
redacció ens vam conèixer gent de distints Centres.
Cap a 1991, va prendre força la
necessitat de trobar una fórmula de
col·laboració, per superar l’aïllament
i plantejar-nos intercanvis, visibilitat i
projectes comuns. La Coordinadora va
començar amb dues seus, una a l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV), comptant amb el

valuós suport del seu director, l’historiador Josep Fontana, l’altra a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI). Els Estatuts
van ser aprovats l’any 1993.
La consolidació de la CCEPC es va
anar fent, amb la incorporació de més
centres, els congressos, el Llibre Blanc,
els esforços per trobar vies de col·
laboració amb les administracions... Al
principi semblava difícil. Avui tot això
ja rutlla, amb el poderós reforç que ha
significat la creació de l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU), l’any 2003, que té
com un puntal la CCEPC.
En començar no ens pensàvem pas
poder arribar tant lluny.
Mercè Renom
Historiadora, Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat. Membre de la comissió
gestora encarregada de constituir la CCEPC
presidenta de la CCEPC (1992-1995).

Els primers passos de la CCEPC
Recordo amb entusiasme el repte d’engegar CCEPC, un projecte col·
lectiu que va començar a prendre forma a Lleida l’any 1991 en el Congrés
de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
Les reunions arreu del territori català de la comissió gestora provisional
que havíem de preparar l’assemblea
constitutiva que es va celebrar a Vic
el 6 de juny de l’any següent i on vaig
exercir de secretari provisional. I després, a l’assemblea de Manresa ja sota
la presidència de Mercè Renom, on,
entre d’altres, vam posar en marxa un
servei de distribució de publicacions
dels centres, la disponibilitat d’una seu
a l’Institut Jaume Vicens Vives, de la
UPF, amb el suport de Josep Fontana.
Aleshores, mancats de reconeixement
oficial, el compromís de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i de l’Institut d’Estudis
Baleàrics fou de gran vàlua per tirar endavant amb el projecte, que integrava
prop de 40 centres i instituts. Ara en
formen part 125!
Vaig assumir la presidència de la
CCEPC a Sabadell l’any 1995 –i fins el
1999– amb els reptes de posar en marxa
el Servei d’Índex Bibliogràfic amb la dis-

tribuïdora Nordest, la base de dades de
bibliografia local a través de la UAB, un
full informatiu, cursos de formació sobre
la gestió de les entitats, entre d’altres.
En l’ordre intern, era de vital importància consolidar la secretaria tècnica. El
nomenament de Francesc Viso ha estat
ben reeixit.
Al seu torn, l’any 1997 vam celebrar a Palma el II Congrés de la
CCEPC sobre «Franquisme i transició
democràtica a les terres de parla catalana» i es va elaborar un diagnòstic
dels centres d’estudis publicat l’any

1998 com a Llibre blanc dels centres
i instituts d’estudis de Catalunya, dirigit per Antoni Gavaldà. Aquell mateix
any s’inaugurava l’exposició itinerant
«Els centres d’estudis a les terres de
parla catalana» i iniciàvem les gestions amb l’IEC que van culminar l’any
2000 amb la signatura d’un conveni
estable de col·laboració. Ja teníem
una nova seu!
Santi Ponce Vivet
President de la CCEPC (1995-1999)
professor de la UVic-UCC

Assemblea general de la CCEPC. L’Hospitalet de Llobregat. 1996.
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Temps de consolidació
Feia uns quatre anys que era
director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida,
quan amb l’ajut inestimable de Francesc Romero, em vaig fer càrrec de
la presidència de la CCEPC. El 1991
ja s’havia celebrat a l’IEI el 1r. congrés dels Centres d’Estudis de Parla
Catalana. I el 1994, també a l’IEI,
el 1r. Congrés de la CCEP amb el
títol de Moviments socials i dinàmica associativa. En aquella etapa
fundacional de la Coordinadora el
que recordo sobretot era la dèria
d’aconseguir l’acompliment de quatre grans objectius: 1. Consolidar i
ampliar el nombre d’associats en tot
l’àmbit lingüístic, sobretot entre els
centres del País Valencià. 2. Buscar
la complicitat i la implicació de la
Conselleria de Cultura i de les Universitats. Fer entendre que els CE
han estat i són per ells mateixos un
patrimoni comú excepcional 3. Dissenyar activitats aglutinadores en

què els centres associats poguessin
aportar coneixement, dinàmiques
associatives de participació i col·
laboració amb el teixit associatiu
i institucionals del seu àmbit. Així
com afavorir el sentit de pertinença a un gran grup d’agents culturals
que cerquen de fonamentar el sentit i les raons dels trets identitaris
de cadascuna de les societats de les
terres de llengua comuna. Sobretot
a través de l’organització d’exposicions i de congressos, les publicacions
de les ponències i comunicacions de
les quals constitueixen una bibliografia imprescindible per a conèixer
la nostra història. O de l’edició de
Frontissa, el butlletí intern de la
Coordinadora, de la qual era l’ànima l’admirat Joaquim Capdevila. I
4. Construir el relat de cara a la societat en general de la importància
dels centres d’estudis com a àmbits
de dinamització cultural d’aquests
territoris, nexe d’unió de la multitud

i diversitat d’activitats d’índole popular, i instruments i àmbits de cohesió, de progrés i d’ascens social.
Es tractava de traçar futurs il·
lusionants. Ja en són vint-i-cinc!
Josep Borrell i Figuera
President de la CCEPC (1999-2000)
Director dels Serveis Territorials a
Lleida del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

Coordinar per projectar

Diu el Dr. Fontana que és de la
microhistòria que surt la història
en majúscula. I és de la recerca
d’aquest àmbit més proper de què
s’ocupen, en tota la seva diversitat,
els Centres d’Estudis Locals, lligats,
pel rigor,com els volia l’enyorat Pere
Anguera, a l’Acadèmia. Una realitat
que fa 25 anys que viu un abans i
un després arran de la creació de la

Coordinadora, de la qual vaig serne presidenta de trànsit quan tenia
confiada la direcció de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs. Una eina que
neix del Primer Congrés de Centres
d’Estudis celebrat a Lleida, a l’IEI,
l’abril de 1991 i del qual se me’n va
encarregar la secretaria i, posteriorment, en tant que Cap de Servei
de Publicacions, la cura del llibre
d’Actes.
En el marc nacional dels Països
Catalans, la Coordinadora arrencava
amb els objectius que li encomanava el Congrés per tal de fer néixer
uns millors canals de comunicació
entre els centres mitjançant un
butlletí que recollís el programa
d’activitats que donen visualització pública a les línies de treball
de recerca i que acaben ampliant el
Catàleg de publicacions, que, en el
fons, és la gran riquesa patrimonial de tot aquest conjunt de Centres
d’Estudis. Raó per la qual és que se

centralitzava a través de Llibres de
Nord-est: la distribuïdora d’aquest
fons local. Però no només. I és que
més enllà de facilitar i agilitar la
gestió de la producció i de la comunicació, a la Coordinadora se li atorgava, també, caràcter acadèmic per
fomentar línies de recerca intercomarcals que motivessin congressos
bianuals d’història amb temàtiques
tan àmplies com interdisciplinàries.
Si bé és cert que 25 anys no són
molts anys, en el cas de la Coordinadora són prou per haver-se consolidat com a marc de referència envejable. Gràcies a aquells molts que,
amb talent, disponibilitat i entrega, han fet possible una projecció
d’aquests Centres sense precedents.
I que sigui per molts anys!
Carme Vidalhuguet
Presidenta de la CCEPC (2000)
Cap de Servei de Publicacions Institut
d’Estudis Ilerdencs
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Els congressos de la CCEPC
Un dels objectius fundacionals
de la CCEPC va ser l’organització de
congressos temàtics. Així, el 1994,
dos anys després de la constitució
de la coordinadora, celebràvem a
Lleida el nostre primer congrés «Moviments socials i dinàmica associativa». El 1997 tenia lloc a Palma el
segon congrés per a tractar el «Franquisme i transició democràtica a les
terres de parla catalana». En aquells
moments, orgànicament disposaven
d’una estructura i un pressupost mínim i va ser fonamental el suport
econòmic i logístic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
No és fins el 2001, ja amb una estructura interna més consolidada, que
comencem a programar els congressos cada dos anys, amb una gestió directa i gaudint del suport de diverses
institucions públiques i privades.
Els congressos de la CCEPC constitueixen un punt de trobada entre els
investigadors dels centres d’estudis i
els de les universitats.
Dels deu congressos celebrats i el
que tenim previst per a l’any 2018, la
meitat d’ells (cinc) es centraven en
temàtiques o períodes històrics i els
altres cinc han estat o seran enfocats
des de diverses disciplines d’estudi
(geografia, sociologia, antropologia,
filologia, dret, enginyeria, etc).
Congressos celebrats
I Congrés. Moviments Socials i Dinàmica Associativa. Lleida, 10, 11 i
12 de novembre de 1994. 43 treballs
presentats.
II Congrés. Franquisme i transició
democràtica a les terres de parla catalana. Palma de Mallorca, 16, 17 i
18 d’octubre de 1997. 52 treballs presentats.
III Congrés. Fonts orals. La investigació a les terres de parla catalana.
Barcelona, 14 i 15 de desembre de
2001. 23 treballs presentats.
IV Congrés. Església, societat i poder. Vic, 20 i 21 de febrer de 2004. 53
treballs presentats.
V Congrés. Paisatge, territori i societat. Maó, 14, 15 i 16 d’octubre de

V Congrés de la CCEPC: Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana. Maó, octubre de
2005.

2005. 40 treballs presentats.
VI Congrés. Republicans i republicanisme. Barcelona, 2, 3 i 4 de novembre de 2006. 63 treballs presentats.
VII Congrés. Processos migratoris.
De l’època medieval a l’actualitat. València, 16, 17 i 18 d’octubre de 2008.
44 treballs presentats.
VIII Congrés. 1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla
catalana. Barcelona i Cornellà de Llobregat, 10, 11 i 12 de novembre de
2011. 40 treballs presentats.
IX Congrés. Després de les Noves
Plantes: canvis i continuïtats a les

terres de parla catalana. Cervera, 21
i 22 de febrer de 2017. 47 treballs
presentats.
X Congrés. Recursos i territori.
Perspectiva històrica i nous equilibris.
Manresa, 21, 22 i 23 d’octubre de
2016. 46 treballs presentats.
XI Congrés. Les representacions del
territori: entre la geografia, la identitat i la polític.: Banyoles, 24 i 25 de
novembre de 2018.
Edició de les actes
Excepte el primer congrés, editat
gràcies a un acord amb Publicacions
de l’Abadia de Montserrat i estruc-

VII Congrés de la CCEPC: Processos migratoris. De l’època medieval a l’actualitat. València, octubre
de 2008.
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turat en quatre volums, la resta de
les actes dels congressos han estat
publicades dins la col·lecció de Cossetània Edicions Publicacions de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana. Des del tercer congrés s’ha mantingut el compromís de
presentar la publicació de les actes
l’any següent a la celebració del corresponent congrés.
En aquests moments disposem de
catorze volums editats, que apleguem
un total 455 treballs de recerca presentats. Aquestes aportacions responen, com ja hem dit, a un enfocament
tant interdisciplinar dels temes plantejats a estudi, com de perspectiva
territorial diversa ( 36 treballs de les
Illes i 30 treballs del País Valencià, a
més d’altres aportacions d’altres territoris de l’àmbit lingüístic).

Aquests són els volums editats.
Esperem que aviat puguin ser consultats digitalment a text complet.
Altres congressos i jornades
També s’han organitzat altres congressos i jornades temàtiques:
Cicle de conferències El 98 i Catalunya. Diverses localitats, 1998.
Cicle de conferències sobre memòria oral. Diverses localitats, 2002.
Jornades “Cultura i recerca local
al segle XX: dels erudits als centres
d’estudis”. Calonge, 14 i 15 de setembre de 2007.
Congrés Centres d’estudis, universitats i administracions. Lleida, 27 i
28 de novembre de 2009.
Jornades Paisatge i formes de vida
a través de la literatura. Diverses localitats, 2008.

Cicle de jornades de presentació
de la publicació Eines per a treballs
de memòria oral. Diverses localitats,
2009.
Jornades Galeusca – Història. Barcelona, 10 i 11 desembre 2010.
Congrés Història local. Estat de la
qüestió. Sant Andreu de Palomar, 20,
21 i 22 de març de 2015.
Jornades d’historiografia local.
Aportacions sobre la II República.
Lleida, 18 de novembre de 2017.
Col·loqui d’Estudis Transpirinencs.
Edició biennal. A diverses localitats.
Cicles de conferències Congrés
Obert. Sobre les mateixes temàtiques
tractades als congressos de la CCEPC.
Conferències repartides pel territori.
Francesc Viso
Coordinador de la CCEPC
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Les exposicions de la CCEPC
Des de l’any 1998 la CCEPC ha produït diverses exposicions itinerants
amb l’objectiu de presentar temes que
puguin interessar al col·lectiu dels
centres d’estudis i reforcin alhora la
seva presència federada davant de la
societat i també amb la voluntat de
nodrir la programació de les activitats
programades pels centres. Us les presentem a continuació.
Els centres d’estudis a les terres de
parla catalana
Mostra l’extraordinari potencial que, en el seu conjunt, formen els
centres d’estudis de les terres de parla
catalana. Cada un d’ells, en el seu marc
geogràfic d’actuació, és una confluència de persones arrelades a la terra
que treballen des de la recerca i des
de la difusió per dignificar l’espai de
vida propi.
La major part de centres d’estudis
en els seus àmbits locals o comarcals
són les institucions comarcals —en
majúscula— més importants del territori. Si apliquem les matemàtiques
el resultat pot sorprendre, per la seva
magnitud, a propis i estranys.
Les iniciatives d’alguns centres
d’estudis van confluir en la creació de
la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana, per tal que des d’aquest
punt de trobada es poguessin sumar
les coincidències i les diversitats, per
optimitzar recursos i per donar a conèixer i reclamar l’atenció deguda a la
gran aportació cultural que els centres
d’estudis fan a la societat de les terres
catalanes.
Àmbits: Què és un centres d’estudis
/ Àmbits dels centres d’estudis / Seus
socials / Els llibres / Les exposicions
/ Conferències, cursos / Congressos,
jornades / Butlletins i informació / Els
premis / la CCEPC.
Comissari: Josep Santesmases
29 plafons que expliquen què són
els centres d’estudis i la CCEPC.
Inauguració: 22 de novembre de
1998 amb motiu de l’Assemblea General de la CCEPC a Girona.
Itinera fins el 2000, ja que els pla-

fons no aguanten. Durant aquests dos
anys viatja a prop d’una vintena de
localitats (incloent Palma, Ciutadella i
Eivissa).
Al vestíbul de la seu de l’IRMU s’hi
mostra una part de l’exposició de forma
permanent.
Lluís Companys i la seva època
(1882 – 1940)
La CCEPC presenta en aquesta exposició bona part del recull de fotografies que es van obtenir dels centres i
instituts d’estudis de les terres de parla
catalana durant l’any 2002 amb motiu
de la «Campanya de recollida i documentació de fotografies Lluís Companys i la seva època (1890-1940)». La

col·lecció es va completar amb fotos
procedents de diferents arxius.
Les fotografies s’ordenen en vuit
àmbits: Lluís Companys / Política /
Treballs i recursos / Associacionisme /
Ensenyament / Cultura i lleure / Festes
/ Postguerra.
De fet, els àmbits van ser donats
per la temàtica de les fotografies, que
són el reflex popular d’una època que
vam acotar d’acord amb la vida de
Companys.
Comissaris: Joan Corbalan i M. Dolors Bernal
18 plafons.
Inauguració: 5 de març de 2005 a
Santa Perpètua de Mogoda.
Tancament de la itinerància: El Ter-

Exposició Els Centres d’estudis a les terres de parla catalana. Eivissa, 1999.

Inauguració exposició Lluís Companys i la seva època. Santa Perpètua de Mogoda, 2005.
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ròs (31 de maig de 2008).
Se’n fan dues còpies amb el mateix
contingut però amb diferent format,
que volten per 67 poblacions.
Se n’edita el catàleg.
El món agrari a les terres de parla
catalana
Exposició produïda per la CCEPC,
l’IRMU i la Fundació del Món Rural. El
projecte fou elaborat a partir d’una extensa recerca fotogràfica col·laborativa
que va recollir gairebé 4.000 fotografies procedents d’uns 150 fons. L’objectiu va consistir en donar a conèixer el
món agrari a la societat contemporània
des de les imatges que ens presenten
el sector al llarg de més d’un segle. Un
compendi ordenat, documentat i argumentat dels paisatges sempre canviants, dels conreus i del bestiar que han
anat ocupant les nostres terres segons
han estat les necessitats, les demandes
del mercat i la rendibilitat econòmica.
Memòria també dels sistemes, coneixements i tècniques que homes i dones
han aplicat en el conreu de la terra, les
formes de posseir-la, d’organitzar-la,
de viure.
Comissaris: Josep Santesmases,
Antoni Gavaldà, Meritxell Serret, Anna
Vilaseca, Xavier del Hoyo.
Inauguració: 2 de març de 2011 al
Palau Robert de Barcelona.
Es tanca la itinerància el gener de
2015 amb la instal·lació de forma fixa
a la seu del Parc Agrari del Baix Llobregat.
12 murs de gran format més un audiovisual i material complementari.
Àmbits: Els paisatges / Els conreus
/ La ramaderia / L’home, la dona i la
terra / El treball / Les formes de vida /
Present i futur.
El 2012 se’n fa una segona còpia.
Durant els gairebé quatre anys d’itinerància visita 68 poblacions.
Se n’edita el catàleg.
El fons fotogràfic, fruit del treball
de recerca previ, es pot consultar com
a col·lecció al repositori digital Memòria Digital de Catalunya.
Patrimoni oblidat, memòria literària
Exposició produïda per la CCEPC i
l’IRMU. És una proposta que lliga els
elements del patrimoni material tangible que es troben abandonats, en estat
ruïnós o desapareguts amb textos lite-

Exposició El món agrari a les terres de parla catalana. Santes Creus, 2011.

raris que n’han fet referència al llarg
dels anys, vinculant territori i literatura. Servei i proposta alhora que vol
remarcar la importància de la literatura
en la configuració de la cultura, el país
o països, estimulant, també, la creació
de noves obres literàries, que configurin, per al present i per al futur, saber,
bellesa i reflexió de cada lloc i territori. En total l’exposició presenta 60
elements de patrimoni oblidat d’arreu
dels Països Catalans. A la pàgina Web
se’n poden contemplar uns 300.
Comissaris: Josep Santesmases, Pineda Vaquer, Narcís Figueras, Montse
Caralt, Mireia Munmany.
Inauguració: 19 de març de 2016 al
Monestir de Poblet.
12 estructures de gran format que
incorporen 22 plafons.
Àmbits: Introducció / En lluita i diàleg amb el paisatge / El pes de la història / El clam silenciós de les pedres /
La memòria de la societat / Les ruïnes
com a símbol de la terra .
De moment, la programació fins a

finals del 2018, preveu que l’exposició
viatgi a 35 localitats.
Se n’edita el catàleg.
El fons fotogràfic, fruit del treball
de recerca previ, es pot consultar a
l’exposició digital www.patrimonioblidat.cat
Durant el circuït itinerant, totes les
exposicions han generat un gran nombre d’activitats paral·leles: exposicions
locals complementàries, conferències,
presentacions, taules rodones, visites
guiades, etc.
Per a poder desenvolupar aquestes
activitats, s’ha generat un treball col·
laboratiu en xarxa amb la participació
de centres d’estudis, entitats de tota
mena i persones vinculades a les temàtiques tractades. Aquestes exposicions
tampoc no haguessin estat possibles
sense el suport de nombroses institucions públiques i privades.
Francesc Viso / Josep Santesmases i Ollé
CCEPC

Inauguració exposició Patrimoni oblidat, memòria literària. Poblet, 2016.
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L’Institut d’Estudis Catalans
i els centres d’estudis
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
és una de les entitats que dona suport a la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC),
i no només col·laborant en les seves
activitats, sinó acollint físicament la
CCEPC en la seu de Barcelona i facilitant-li una sèrie de serveis per tal que
pugui dur a terme les seves activitats.
Tot això fou objecte d’un conveni signat el 2000 entre les dues entitats i
que continua vigent, i per molts anys.
És totalment raonable. La CCEPC,
que enguany commemora el seu 25è
aniversari, agrupa federativament
més d’un centenar de centres d’estudis locals i comarcals d’arreu dels
territoris del domini lingüístic català (dels Països Catalans, diguem-ho
clar). Al llarg d’aquests anys, la CCEPC
ha fet de catalitzador de les activitats d’aquests centres, tots els quals,
bons continuadors de les tradicions
nostrades de conreu del coneixement
per part de la societat civil, han contribuït des de la base a l’estudi de
l’entorn natural, patrimonial i històric del país.
L’Institut Ramon Muntaner, fundació privada dels centres d’estudis de
parla catalana, difon i dona suport

als projectes de recerca i de promoció
cultural dels diversos centres. L’IEC
hi té des de la seva fundació un representant del president, que facilita
la transmissió d’informació entre les
dues institucions. L’IEC, que és un
institut de recerca i estudi del que
anomenem catalanística (tot allò que
té a veure amb els Països Catalans)
i l’acadèmia de la llengua catalana,
té prop d’una trentena de societats
científiques filials i una desena d’entitats científiques adherides o vinculades (algunes d’elles membres de la
CCEPC), que estenen les seves activitats, cadascuna en el seu àmbit científic, per tot el territori de parla catalana. La concordança amb la CCEPC
és, doncs, total.
Quan des de la Generalitat es
preparà i s’aprovà (el 2005) la Llei
de la ciència, el paper que en la
mateixa es reservava a l’IEC no ens
agradà, i això per una doble raó. Per
un cantó, no es reconeixia explícitament del tot l’activitat de recerca
de l’IEC, que ja he esmentat que és
múltiple i reconeguda internacionalment. Per un altre, se’ns atribuïa una
funció de «coordinació dels centres
d’estudis locals» que no havíem tin-

gut mai ni havíem demanat, perquè
enteníem, i seguim creient, que
aquests centres ja fan les seves activitats, útils al país i meritòries en
els camps respectius, sense que els
calgui la tutela de l’IEC, i que el paper de l’Institut Ramon Muntaner ja
és de coordinació. Lamentablement,
no se’ns tingué en compte l’esmena
que proposàrem i la llei s’aprovà amb
aquesta «funció» de l’IEC que no ens
pertoca ni volíem.
Tota una altra cosa és que des de
les seccions i les societats filials de
l’IEC es pugui col·laborar en aquelles
activitats (de recerca, de difusió, de
publicació) que, conjuntament, els
centres d’estudis locals i comarcals i
l’IEC acordin. El coneixement científic i cultural dels territoris del domini
lingüístic català bé s’ho mereix, i en
aquesta tasca tothom que hi vulgui
participar hi és benvingut. Desitjo
que la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana pugui continuar desenvolupant les seves tasques
molts anys més; en això ens tindrà al
seu costat. Per molts anys!
Joandomènec Ros
Catalans

president de l’Institut d’Estudis

Commemoració de l’Onze de
Setembre de 2015 al pati de la
Casa de la Convalescència, seu
de l’Institut d’Estudis Catalans.
Foto: IEC.
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Evocació de la creació de l’IRMU

Hi ha moments que ens ajuden a
marcar un rumb determinat que ens
empeny personalment i que, potser
feliçment, orienta camins que ens depassen i esdevenen punts de trobada.
Per mi un d’aquests moments singulars es va produir la nit del lliurament
del primer premi d’Assaig Artur Bladé i Desumvila, el 16 de setembre
de 1983. Allà Josep M. Llompart va
evocar el notari valencià Berenguer
Oliver, que l’any 1876 havia utilitzat
el terme Països Catalans, les imatges
de l’arquitecte Guillem Forteza de
la construcció de la comunitat com
una volta de creueria i l’al·legoria
de la mata de jonc del cronista Ramon Muntaner, símbol de la força de
la unió de les terres catalanes. Era el

primer acte públic del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.
La història dels nostres centres
d’estudis no ha estat fàcil, però penso que podem coincidir a assenyalar
com a fites especialment significatives la constitució de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana, el 1992, i la creació de l’Institut
Ramon Muntaner, el 2003. Si els anys
noranta van servir per crear una xarxa
de relacions, la creació de l’IRMU va
significar un renovat impuls fruit de
la col·laboració entre la societat civil i l’administració pública. En aquell
tombant de segle, les Terres de l’Ebre
van adquirir un protagonisme que ha
ajudat a redefinir el país i va sorgir
l’ocasió de col·laborar en aquell anhel evocat per Llompart des d’unes
comarques situades en el centre de
l’espai cultural català.
El setembre de 2001 el projecte
de creació d’una entitat cultural que
partís de l’experiència dels centres
d’estudis i que en potenciés la col·
laboració s’havia començat a perfilar
a partir del diàleg amb associacions
culturals diverses de les comarques
ebrenques. Encetàvem un camí que
no va ser del tot fàcil, gairebé dos
anys de treball il·lusionat, tensions
i silencis que, amb decisions compartides, va culminar amb la constitució
de l’IRMU el juliol del 2003.
Recordo amb especial emoció com
vaig anar a conèixer Josep Santes-

mases i com, potser perquè tots dos
venim del món cels centres d’estudis,
vam establir una relació sincera de
treball per fer realitat una entitat que
precisava de dos subjectes: El món
associatiu i el govern del país. La primavera del 2002 va ser decisiva per
a l’entesa amb les entitats culturals
gràcies al treball amb la CCEPC. Hi
va haver reunions intenses de debat
i treball en el disseny del projecte.
Calia superar reticències i crear un
marc de col·laboració eficaç i es va
fer amb valentia i un profund sentit
democràtic. Paral·lelament, hi va haver el treball polític amb el Departament de Cultura que, en principi, no
comptava amb aquesta proposta en el
seu programa d’actuacions.
Aconseguits els compromisos
necessaris, el procés per acabar de
constituir legalment la fundació va
durar més d’un any. Ara mirem enrere
i sentim la satisfacció pel camí fet, el
valor de l’ideal com a far en el trajecte. Avui, l’IRMU arriba a més de 400
centres repartits arreu del territori
que agrupen a més de 45.000 associats i ajuda a perfilar horitzons que
amb decisió i treball anem definint.
Josep-Sebastià Cid
President del Centre d’Estudis de la Ribera
d’Ebre (1992-1995)
Delegat de Cultura de la generalitat de
Catalunya a les Terres de l’Ebre (20012003)

Acte de constitució de l’IRMU.
3 de juliol de 2003.
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CCEPC i IRMU: 14 anys fent camí junts
L’any 2001, quan la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC) es trobava encara en fase de
creixement i consolidació de les seves estructures, se li va plantejar un
repte que suposaria un pas endavant
important, però que inicialment va
generar molts de dubtes: la proposta
per part de la Generalitat de Catalunya de la creació d’una fundació
per donar suport a la mateixa CCEPC
i al col·lectiu dels centres d’estudis
del conjunt dels territoris de parla
catalana. Aquest fet va provocar la
necessitat per part de la CCEPC de
generar un debat intern aprofundit
i aquesta anàlisi, realitzada des de
plantejaments molt diferents, amb
implicació del conjunt del col·lectiu
i d’una manera molt reflexionada, va
reforçar la CCEPC i la va situar davant
la Generalitat amb la possibilitat de
negociar els termes de la creació de
l’Institut Ramon Muntaner.
Com a conseqüència d’aquest
debat intern i dels contactes amb
la Generalitat de Catalunya, el juliol de 2003 es constitueix l’Institut
Ramon Muntaner amb moltes idees
a implementar, recursos econòmics
a disposició, però amb tota la feina
de construcció de la institució i del
projecte per a fer. Es podrien haver

produït diferents escenaris però el
que finalment es va acabar concretant va ser el d’una institució amb
un equip humà compromès en tirar
endavant el projecte, i que ha anat
creixent amb el pas dels anys, amb
la Generalitat de Catalunya implicada i conscient del seu paper, i amb
una CCEPC que en el primer any ja va
entendre la necessitat de fer-se seu
l’Institut i de generar tota una sèrie
de sinèrgies entre les dues entitats
que és el que ha marcat el pla d’acció d’aquests anys.
Abans d’abordar algunes aspectes
de l’acció conjunta de CCEPC i IRMU
cal que es tinguin en compte tota
una sèrie de consideracions prèvies.
El treball coordinat entre dues
institucions no és mai fàcil, però
el fet de tenir uns objectius clars,
de saber diferenciar internament el
paper de cadascú i la voluntat de
posicionar el col·lectiu socialment,
ho han fet possible. Val a dir que
aquesta manera de fer no sempre
ha estat entesa ni entre els mateixos centres d’estudis ni per part de
les altres institucions amb què ens
hem relacionat. Una pregunta molt
freqüent ha estat quina és la diferència entre la CCEPC i l’IRMU i hem
hagut de reivindicar el paper de ca-

dascú: la CCEPC com a representant
del col·lectiu organitzat i com a part
del patronat de l’IRMU, i l’IRMU com
a eina de suport al col·lectiu dels
centres d’estudis siguin o no de la
CCEPC. I malgrat compartir objectius
i una part important dels projectes,
ja que treballem des del convenciment que la suma de potencialitats
sempre és positiva, cadascuna de
les dues entitats també desenvolupa
uns projectes propis que a més a més
les defineixen.
Per a la CCEPC la creació de
l’IRMU va suposar una acceleració
en la professionalització de la seva
estructura. Les obligacions derivades
de la gestió del dia a dia, que es van
multiplicar exponencialment, la van
portar a fer reflexions i canvis en relació
a la seva estructura interna. Va ser una
aposta per reforçar la seva presència
com a CCEPC en les reunions i projectes
amb d’altres institucions i també per a
fer-se cada vegada més present en els
actes organitzats pels centres, ja que
per a les entitats és important aquesta
presència que les reforça davant les
institucions locals, els seus socis i la
resta de conciutadans.
Si ens centrem en l’acció conjunta de la CCEPC i l’IRMU podríem parlar de tres eixos: recerca, divulgació,

Membres del patronat de l’IRMU en reunió celebrada el desembre del 2016. Fons IRMU.
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Exposició “El món agrari a les Terres de parla
catalana”. Fons IRMU.

contacte amb d’altres institucions.
En el camp de la recerca destaquen els congressos de la CCEPC i les
seves posteriors publicacions, un referent per als estudis locals que han
servit per abordar moltes temàtiques
diferents amb la complicitat del món
universitari. L’IRMU es va sumar a
l’organització dels congressos des
de l’any 2004 i participa en la concreció dels continguts i en algunes
qüestions logístiques, però tot el pes
programàtic i organitzatiu continua
estant en mans de la CCEPC.
També cal destacar les recerques col·lectives que donen com a
resultat les exposicions. que intenten abordar temes d’interès per al
conjunt del col·lectiu, que arribin
amb facilitat al territori i que rendibilitzen al màxim els recursos a disposició. Es tracta d’exposicions que

suposen un gran esforç de producció
donat que no és fàcil la implicació
de les entitats, ja molt carregades
amb el seu propi dia a dia, en projectes d’aquesta magnitud. La CCEPC té
la virtut de generar espais de debat
interdisciplinaris que enriqueixen els
projectes i de sumar persones i entitats entorn uns objectius comuns.
Les exposicions també enllaçarien amb el segon eix, el de la divulgació.
Des de la CCEPC sempre hi ha hagut una preocupació per fer accessible la recerca, per generar projectes
que donin visibilitat a tota producció historiogràfica local i a les investigacions d’altres àmbits temàtics
cada vegada més presents dins les
entitats, per conscienciar als centres d’aquesta necessitat de posar la
investigació feta des dels centres a

l’abast dels diferents tipologies de
públics potencials: des dels investigadors de món acadèmic a la població del seu entorn. En aquest cas,
l’IRMU disposa d’una estructura més
adient per avançar en aquesta línia,
però des de la CCEPC es dóna tot el
suport i es treballa amb les entitats
per a transmetre’ls la importància de
fer-ho.
La recerca i la divulgació permeten projectar socialment els centres
d’estudis i posar en valor tota la seva
tasca més enllà del seu entorn immediat. Les entitats no són sempre
conscients d’aquesta tasca continuada realitzada des de la CCEPC. La
seva perseverança en els contactes
amb d’altres institucions i la preocupació per a ser presents en gran
nombre d’actes en el territori ho fan
possible.

XIII edició del Recercat a Reus. Fons IRMU
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Visita dels membres del Consell de la Cultura i
de les Arts (CONCA) a l’IRMU acollits per membres del patronat i representants culturals de
les Terres de l’Ebre. Fons IRMU.

Aquesta preocupació per la difusió va donar lloc ja l’any 2005 al Recercat. Jornada de Cultura i Recerca
Local dels territoris de parla catalana que organitza l’IRMU anualment
en la ciutat capital de la cultura catalana, que compta amb tot el suport de la CCEPC, i que s’ha consolidat com el gran esdeveniment anual
de projecció del món dels centres
d’estudis.
El tercer eix, el del contacte amb
d’altres institucions, ha estat molt
important en els darrers anys. Des
de la CCEPC i l’IRMU s’ha treballat
intensament per a mantenir
contactes amb governs, institucions
i entitats amb l’objectiu de posar
en valor el col·lectiu dels centres

d’estudis i fer-lo present i visible.
Potser aquesta ha estat una de les
fites més importants de la CCEPC
en aquests 25 anys. La CCEPC és
una institució que treballa des del
respecte, amb coherència, des de la
prudència, atenta a les necessitats
de les entitats que la conformen,
amb un gran compromís amb
l’IRMU, amb capacitat per adaptarse als canvis en el dia a dia i en
els projectes, amb capacitat per
generar consciència de col·lectiu
i amb la voluntat de generar
sinèrgies que posin en valor els
centres d’estudis. Tot això és
molt valorat i, malgrat encara hi
ha molt camí per avançar, hi ha
molta diferència en la projecció

del col·lectiu entre el moment de
la creació de la CCEPC i la situació
actual. El fet de presentar-se com
a part d’una institució com l’IRMU
també ha ajudat molt a reforçar la
seva imatge.
La creació de l’IRMU va suposar
en els primes anys per a la CCEPC
tota una sèrie de canvis i adaptacions, i en el dia a dia és un estímul
continu per generar nous projectes
i sinèrgies. Aquests anys de camí
conjunt l’han reforçada com a federació i li suposen tot un bagatge
que li servirà per a continuar creixent almenys vint-i-cinc anys més.
M. Carme Jiménez Fernández
Directora de l’Institut Ramon Muntaner

Signatura de conveni entre la Diputació de Barcelona i l’IRMU per a la realització del projecte
“Els diputats de la Mancomunitat”. Fons Diputació de Barcelona.
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La Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals
del País Valencià (FIECOV)

Un paper clau en els desenvolupament cultural i la defensa del
patrimoni valencià
La FIECOV nasqué el 1999 de la
mà d’una colla entusiasta d’homes —i
poques dones-— que havien, anys enrere, bastit una xarxa d’associacions
sota denominacions diverses i amb
àmbits d’actuació també diversos que
compartien una sensibilitat per tots
els aspectes patrimonials que mereixien accions de defensa col·lectiva i
la necessitat de cridar l’atenció del
món de la ciència fent sentir la veu
dels territoris al temps que empenyien en favor d’una mobilització social
obrint portes a la divulgació del coneixement i a la reflexió col·lectiva.
Actualment formen part de la FIECOV
més de vint Associacions arran la
reorganització ocorreguda el passat
2016 i es troba en un procés de creixement important en incorporar col·
lectius i centres d’estudis d’arreu del
País Valencià.
La fundació de la Federació valenciana, però, des del bell principi
va ensopegar amb les limitacions
d’un voluntarisme que amb prou feines permetia el funcionament de les
nostres associacions en cada lloc o
comarca.Els primers contactes amb
les administracions i les institucions
públiques valencianes cercant recer
i col·laboració van ser decebedors
i la possibilitat de comptar amb un
lloc físic, d’una senzilla taula amb un
telèfon i un ordinador és va mostrar
impossible. La FIECOV, això no obstant, mantingué una mínima activitat
per reivindicar-se davant la societat
civil valenciana, organitzant, a l’empara de la Universitat de València, un
primer Congrés i assajant algunes fórmules organitzatives no massa reeixides (presidència rotativa, trobades
anuals...).
Finalment es va produir la elecció
de Josep Vicent Frechina (Centre d’Estudis de l’Horta Nord) com a president
dela FIECOV al cap de la qual s’ha

mantingut al llarg d’aquesta complicada etapa del panorama cultural del
País Valencià. Ha estat precisament
aquesta dura travessia de supervivència on el paper de Josep Vicent
Frechina ha estat determinant per
garantir un mínim funcionament que
ara, en nou context polític i cultural,
podem veure reviscolar.
Tanmateix han estat ben profitoses algunes de les iniciatives del període que cal recordar. En primer lloc
l’intent de fer un recull sistemàtic de
la bibliografia comarcal parcialment
encetat i pendent de revisió i actualització. Destaquem també el seguit
de «Trobades» anuals recolzades per
la UV que han aplegat un bon nombre
d’Instituts i Centres, els membres del
quals han realitzat aportacions ben
interessants. Recentment, els dies 3
i 4 de novembre hem celebrat una de
nova en format de Congrés sota el títol: Patrimoni immaterial. Experiències en el territori valencià
La nova situació política esdevinguda arran de les darreres eleccions
municipals i autonòmiques ofereix
un il·lusionant ventall d’oportuni-

tats. Destaquem el suport rebut per
la Diputació de València i la renovada Institució Alfons el Magnànim que
s’ha compromès a col·laborar amb els
Instituts i els Centres d’Estudis Comarcals. Per a nosaltres (la FIECOV)
suposa el reconeixement del fet que
aquests instituts i associacions compleixen un paper fonamental en la
mobilització cultural del País Valencià
i gaudeixen d’un reconeixement creixent com a conseqüència del treball
rigorós i científic que, cada vegada
més, caracteritzen bona part de la
seua producció editorial i de les seues activitats.
A banda de l’ajuda específica del
«Espai Enric Valor» depenent de l’Institut Alacantí de Cultura Juan GilAlbert (Dip. Alacant) i del Magnànim
(Dip. València) dirigida a la producció
de revistes científiques hem concertat amb l’entitat Caixa Popular i el
Magnànim la convocatòria d’uns premis d’investigació per a estudiants de
secundària.
Manel Pastor i Madalena
Secretari de la FIECOV

III Congrés Universitat de València - Institut d’Estudis Comarcals. Novembre 2017
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Illes Balears, una tasca ingent,
cap coordinació
A les Illes Balears els centres de
recerca local són una realitat que
abunda en tota comunitat malgrat
que la fragmentació del territori en
quatre illes fa que la coordinació entre ells sigui pràcticament inexistent.
Una unió d’esforços a través d’una
coordinadora faria més eficaç la seva
feina i permetria estalviar recursos.
L’Institut d’Estudis Baleàrics, depenent del Govern de les Illes Balears, és l’organisme que té la funció
estatutària d’estructurar la tasca dels
centres d’estudis de les Illes Balears.
A més, és l’únic d’aquests organismes
que realitza una tasca global, és a dir
que té en compte les sensibilitats de
les quatre illes. Cada any, des de fa
35, organitza les Jornades d’Estudis
Històrics Locals, editant les actes.
També publica la «Revista Estudis
Baleàrics». Bé és cert, que en els
darrers anys aquesta tasca ha estat
abandonada per tal de focalitzar-se
en la projecció exterior, tot i que el
nou equip directiu està fent esforços
per recuperar la seva funció vertebradora..
A Menorca, l’Institut Menorquí
d’Estudis aglutina bona part de la
recerca històrica. Depenent del Con-

sell Insular de Menorca, té la missió
d’investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de i des
de Menorca. A més de la recerca realitzada directament per l’IME, també
concedeix cada any beques per donar
suport a projectes d’investigació referits a Menorca.
L’Ateneu de Maó, malgrat no ser
pròpiament un centre d’estudis, edita
de manera regular la «Revista de Menorca», una publicació creada el 1888
que reflexa la dinàmica històrica de
més d’un segle, a través de milers
d’articles, de la realitat menorquina.
També a Menorca, el Centre d’Estudis
Locals d’Alaior treballa intensament
en la recerca local i en l’organització
de jornades d’estudis.
A Eivissa és l’Institut d’Estudis Eivissencs qui assumeix bona part del
protagonisme en el cap de la recerca
local. Creat el 1949, la seva funció és
la de ser el motor de reflexió al voltant de la realitat històrica i social de
l’illa, a més de tenir una important
activitat editorial. Destaca la publicació de l’almanac «El Pitiús» i de la
revista «Eivissa».
No es pot oblidar el paper de la
Federació de Colles de Ball i Cultura

Popular d’Eivissa i Formentera, que
realitza una tasca de recerca local ingent en el camp de la cultura popular.
Cada any organitzen unes jornades
d’estudis que es concreten en la publicació d’un interessantíssim volum.
Tots ells suposen un recull enciclopèdic del coneixement sobre la cultura
popular a les Pitiüses. Els seu objectiu és promoure estudis, trobades,
conferències dirigides a la difusió i
millor coneixement del folklore.
També és important destacar aquí
la tasca dels ajuntaments en la investigació local. Dels 67 municipis que
formen les Illes Balears més de la
meitat organitzen anualment jornades d’estudis locals impulsades i pagades des dels respectius consistoris.
Problemes pressupostaris fa que no
tots ells puguin publicar després les
actes, tot i que el problema més greu
és que entre ells no existeix cap tipus
de coordinació. Precisament la tasca
de creació d’una xarxa entre aquests
centres municipals és el repte que té
la intenció d’assumir l’IEB en els propers anys.
Antoni Miquel Planas
Institut d’Estudis Baleàrics

Inauguració de les darreres jornades d’Estudis
Locals de l’IEB sobre cinema I audiovisual a
Eivissa. A la foto, la coordinadora, Marilén Brotons, i la consellera de Cultura Fanny Tur.
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A la Franja de Ponent
En aquests 25 anys hem pogut
comprovar a les comarques de la
Franja com la Declaració de Mequinensa, originada amb una declaració
a Montanui al 1984, signada de nou a
Mequinensa al 2002 i al 2013, considerada com un dels mites de la normalització lingüística a l’Aragó durant
la Transició ha estat una gran farsa.
Per una banda el Govern d’Aragó va
complir el seu compromís d’ensenyar
la llengua catalana i va crear un seminari de professors amb seu a Fraga, per l’altra els alcaldes que exigien
aquesta educació i es van comprometre a la utilització de la llengua catalana, oral i escrita als seus ajuntaments han fet ben poques coses per
a realitzar-ho.
L’embranzida de la Declaració de
1984 i el II Congrés de llengua catalana del 1986 va activar l’ensenyament de la llengua catalana, les
publicacions com la revista Sorolla’t
o activitats culturals de la Fundació
Noesis (Matarranya), l’Institut d’Estudis Fragatins-AFRAGA, els Consells
Locals de la Franja a la Ribagorça i la
Llitera que editaven la revista Desperta Ferro; però ben aviat van quedar
en un miratge: altres entitats i bona
part dels ajuntaments seguien utilitzant únicament la llengua castellana
i a finals dels anys 80 diferents persones es varen organitzar en diferents
entitats per a dinamitzar la llengua:
AFRAGA es va reconvertir en l’Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEBC i va
aparèixer l’Associació Cultural del Matarranya, que va assumir l’edició de la
revista Sorolla’t i va iniciar diferents
col·leccions literàries com Lo trill i
Lo Trull . L’IEBC va editar la revista
Batecs i les col·leccions de llibres La
Sitja i Gallica Flavia i els Consells Locals de la Franja van anar realitzant
diferents activitats i es van anar centrant en el concurs literari escolar.
Cada entitat treballava en el seu
territori i a aquestes iniciatives s’hi
han unit altres entitats sorgides als
anys 90: associacions locals a Nonasp, Pena-roja, Mequinensa, Benavarri, Areny de Noguera o Sopeira; el

sorgiment dels Casals Jaume I vinculats a Acció Cultural del País Valencià
i el CERIb-Centre d’Estudis Ribagorçans (Ribagorça, Alta Ribagorça-La
Terreta), creat al 2002 i editor de la
revista Ripacurtia i de diferents llibres
de llengua i història de la comarca.
És en aquest període que els centres de la Franja (ASCUMA, IEBC i CERIb) s’adhereixen a les institucions
provincials depenents de les diferents
diputacions d’Aragó i a la CCEPC i l’any
2004 creen Iniciativa Cultural de la
Franja, impulsora de diferents publicacions literàries i de la revista Temps
de Franja creada al 2000 i que actualment, amb 134 exemplars, ha estat
reconvertida principalment al món digital i es pot consultar al portal:www.
tempsdefranja.org. Juntes es van manifestar per la cooficialitat de la llengua catalana, es van felicitar per la
Llei de Llengües de 2009 i s’han mostrat contràries a la Llei de Llengües
de 2013 que va menysprear la llengua
catalana i va anular qualsevol activitat
educativa en aquesta llengua.
Finalment, al 2008 va aparèixer el
CELLIT-Centre d’Estudis lliterans que
organitzen conferències i editen la
revista Littera i diferents llibres on la
llengua catalana és minoritària.
La crisi econòmica primer, el
passotisme real que es veu als ajun-

taments i comarques i sobretot, els
atacs constants a la llengua per part
de la legislació corresponent, han
afavorit el sorgiment o l’activisme no
sols de l’històric Casal Jaume I de Fraga, sinó també d’altres entitats com
l’Associació de Mares i Pares Clarió
(Matarranya) i el Moviment Franjolí
per la llengua.
Amb el darrer canvi de legislatura,
el nou Govern d’Aragó ha retornat a
la normalització a l’ensenyament i ha
afavorit diferents jornades i publicacions. Per la seva banda, bona part
dels ajuntaments han vist favorable
aquesta dignificació en unes viles que
encara avui dia, mantenen uns percentatges de catalanoparlants molt
elevats, però les intencions es queden en bones paraules i avui, com fa
tres-cents anys, no es materialitzen
en una normalització, dignificació,
promoció i dinamització real, oral i
escrita per part dels organismes públics. La feina dels diferents centres
d’estudis i dels activistes en aquests
anys ha estat molt gran, però encara
queda molt camí en aquests territoris, on com diria el filòleg Joan Coromines «es parla del més bell i pur
catalanesc del món».
Carles Barrull Perna
Centre d’Estudis Ribagorçans
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La Societat Andorrana de Ciències
i la recerca
La SAC, que forma part de la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana des del 2008, va ser
creada el 1983 per a organitzar un
cicle de conferències que servís de
formació continuada a universitaris,
retornats al país per exercir la professió després dels seus estudis, a
falta d’una estructura de divulgació
científica. El cicle (avui, el 33è) se
segueix realitzant per actualitzar
coneixements de qualsevol disciplina i també per difondre tesis doctorals.
Per a reflexionar sobre la situació
actual del país en diferents àmbits i
donar-lo a conèixer a l’exterior des
del 1988 es va integrar a la Universitat Catalana d’Estiu, en la que organitza una jornada especialitzada
cada any, la Diada Andorrana (en 30
edicions). Des del 1986 organitza al
país també unes Jornades més especialitzades (21 edicions).
Des del 2004 coordina les Trobades Culturals Pirinenques (14),
jornada anual que aplega membres
d’associacions del territori pirinenc
(Aran, Ribagorça, Pallars, Alt Urgell,
Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Garrotxa, Conflent, Vallespir) en la que
es presenten ponències sobre dife-

rents àmbits d’interès per la zona.
També relliga les 23 associacions
culturals andorranes que formen la
plataforma Àgora Cultural del Principat d’Andorra per l’edició de la revista cultural Àgora (29).
Per a promoure la recerca inèdita en història que es porta a terme
d’Andorra i territoris veïns, publica
els Papers de recerca històrica (8
volums des del 2003). Atès que en
ciències experimentals els investigadors andorrans amb freqüència
investiguen fora del país, va iniciar
els Debats de recerca, junt amb el
departament de Recerca del Ministeri d’Educació, cada any sobre una
disciplina diferent, per fer conèixer
els seus resultats (des del 2006, 11
edicions).
La SAC col·labora amb altres institucions andorranes públiques: Universitat d’Andorra, Institut d’Estudis
Andorrans, Observatori de Sostenibilitat d’Andorra, i també en l’exterior: Institut Ramon Muntaner, Institut d’Estudis Catalans, Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears, Fundació Alsina
i Bofill pel Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, la CCEPC i
esporàdicament amb altres.

Les associacions culturals són
canals per a promoure, recolzar, dirigir, acompanyar i difondre coneixements, més que per a dur a terme
activitats de recerca directa atès
que els seus recursos econòmics són
minsos. També per a conèixer qui
fa recerca, en quin àmbit, i poder
posar en relació investigadors entre
ells i amb institucions. La fixació de
la recerca és essencial i per aquesta
raó és important que la seva publicació tant impresa com digital, com
a obres de consulta. Totes les activitats de la SAC mencionades anteriorment es publiquen. Té un centenar
de llibres propis editats, dels quals
60 accessibles també en versió digital, i uns 50 més en col·laboració
amb altres entitats. Des del 2008 els
articles publicats en la versió digital
tenen DOI, gairebé 800.
Finalment, és important que els
centres d’estudis es puguin retrobar en activitats com el Recercat i
congressos diversos per intercanviar experiències i noves possibilitats
d’actuació.
Àngels Mach
Presidenta de la Societat Andorrana
de les Ciències
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Terra dels Avis, un exemple
a Catalunya del Nord
Terra dels Avis (Elna, Rosselló), es
va crear el 2005, fa 12 anys, amb la
intenció de salvaguardar la història
agrícola del Rosselló però sense negar la voluntat de quedar connectats
a l’agricultura actual, cosa que en fa
una associació poc comuna ja que som
a la vegada un centre d’estudis especialitzat dins l’agricultura nord-catalana
i també una associació de promoció de
l’agricultura sostenible actual.
La particularitat lingüística del
Rosselló, a cavall de dues llengües, el
francès i un català cada vegada menys
present, ens havia de decidir a participar al recolzament de la llengua, sigui a
través dels documents que publiquem,
sigui gravant pagesos grans sobre la
seva experiència laboral; en aquest
marc, també s’havia de tenir en compte
la varietat dialectal rossellonesa.
Per això, ens hem adherit fa alguns
anys a la Coordinadora; els lligams amb
aquesta entitat ens ha permès importar
aquí la gran exposició sobre la pagesia
catalana i conèixer diverses persones
que han vingut a fer conferències a
Rosselló o que ens han acollit al Principat. Entre aquests, hem de destacar el
contacte que mantenim amb el Museu
de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.
Els anys passen rabent i entre dificultats per trobar voluntaris i també
alguns diners, hem aconseguit al dia
d’avui crear una col·lecció d’eines
d’unes 1700 peces que deu ser la més
important d’aquestes terres, alhora que
estem ampliant el corpus any rere any
de testimoniatges gravats en català sobre mètodes de cultiu.
La part dedicada a l’agricultura sostenible actual s’ha anat ampliant molt
aquest any i s’anirà segurament desenvolupant gràcies a convenis amb entitats implicades en aquest tema. Per
nosaltres, a part de ser l’aplicació dels
objectius de la nostra associació és
també una manera de lligar dos móns,
el del passat, o de l’estudi del passat,
incloent-hi la part lingüística catalana,
i el món actual compost més aviat de

gent bastant jove i de cultura francesa,
no especialment arrelada a Catalunya
nord, però atenta en el fons al passat
històric i agrícola nostres.
D’aquesta manera doncs, volem
fer de pont entre dos tipus de públics
i sortir dels ambients estrictament de
cultura catalana.
A més del treball de col·lecció i de
memòria oral, també ens interessem
pel territori rural i fem regularment
accions de divulgació sobre els diversos temes d interès del territori. A tall
d’exemple, cal citar les Jornades del
patrimoni d’enguany, intitulades « Terrers vells i saba jove » ; han constat de
quatre circuits amb minibús que han
permès descobrir un territori, uns pagesos i el patrimoni històric.
Pensem que tot aquest treball en
varis àmbits del món agrícola i rural,
lligant diverses generacions i orígens,
però vist des d’una perspectiva catalana, és una bona prefiguració del
Centre d’interpretació de l’agricultura
rossellonesa, basat en els principi del
desenvolupament sostenible, sobre el
qual treballem en col·laboració amb
l’ajuntament d’Elna ; és l’objectiu últim
de l’associació.

Aquest projecte ens hauria de promoure en un nivell superior del territori ja que aquest centre està pensat
per tot o quasi tot el departament dels
Pirineus Orientals, o sigui tot Catalunya del Nord.
L’associacionisme a Catalunya del
Nord, com en altres llocs, és ben viu,
tot i les dificultats per trobar voluntaris
i finançaments. Permet abastar sectors
sencers no coberts per les col·lectivitats
públiques. Entre d’altres associacions
que han permet desenvolupar tasques
imprescindibles, cal citar l’associació
Terra Nostra i la revista del mateix nom,
la revista Conflent, els Amics d’Il·liberis
a Elna, el portal de premsa per internet La Clau, o encara entitats més joves
com l’institut del Granat i la seua recerca a nivell d’indumentària.
L’adhesió a la Coordinadora representa per a nosaltres, a més d’una font
de contactes, un recolzament moral
imprescindible que ens permet seguir
amb objectius difícils d’aconseguir en
un món on el diner i l’individualisme
sembla que ho hagin de regular tot.
Joan Lluís Mas
Terra dels Avis
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Teixint connexions de la mà de la
Coordinadora de Centres de Parla Catalana
Un dels reptes de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana al llarg d’aquests anys ha estat el
de donar suport i ajudar als diferents
centres d’estudis de la ciutat de Barcelona. Una tasca la d’aplegar aquestes entitats, que amb el pas dels
anys, des de la creació de la CCEPC,
s’han anat incrementant. No tant fàcilment com podria passar en altres
comarques, que per la seva estructura
administrativa, a través dels seus arxius comarcals, tenien més facilitats
de treballar plegats o de mantenir
contactes més propers.
A Barcelona, la majoria de centres
d’estudis van anar sorgint vinculats
als antics municipis del Pla de Barcelona, els que a poc a poc havien anat
formant la gran metròpolis. Això per
una banda els donava identitat però
també els convertia en petites peces
endogàmiques del seu barri.
Una de les primeres activitats per
interrelacionar-los fou la Primera Trobada de Grups d’Història Local dels
barris de Barcelona, celebrada el 6 i
7 de 2004 a la Vila de Gràcia, a la que
en va seguir una altra a Sant Andreu
de Palomar i un intercanvi de parers
a Nou Barris.

Malgrat els intents de trobar una
certa dinàmica de funcionament,
aquesta no va arribar fins el 2008 amb
motiu de la celebració del Centenari
de la Setmana Tràgica 1909-2009, que
aglutinà els diferents grups de recerca local de Barcelona, recolzats per
la CCEPC i l’Institut Ramon Muntaner.
Els resultats d’aquesta col·laboració
foren molt positius. Al llarg de dos
anys —amb obertura al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona i amb
clausura al teatre El Molino— s’organitzaren, conferències, itineraris,
una exposició itinerant, la publicació
del llibre La Setmana Tràgica motius i
fets, entre altres activitats.
Aquesta experiència va generar
una trobada de refugis antiaeris a
Gràcia, un conjunt d’itineraris sobre
la Guerra Civil Espanyola als barris de
Barcelona, una altra trobada al Poblesec i a Sant Andreu de Palomar, així
com també diferents taules rodones
en el Som Cultura celebrat el més de
gener de 2016.
En l’actualitat els centres d’estudi
de Barcelona amb la col·laboració de
l’IRMU i de la CCEPC estan treballant
en el projecte Espai i Festa a Barcelona, que veurà la llum el 2018.

Gràcies a tots aquests projectes fomentats per la CCEPC i de l’IRMU, els
centres d’estudis de Barcelona malgrat
les seves diferències ideològiques, estructurals o territorials han treballat
plegats per donar forma i contingut
a temàtiques pròpies del conjunt dels
centres, que també eren comunes a tots
ells. Un fet enriquidor i de convivència
que ha estat possible gràcies a la bona
predisposició dels membres d’aquestes
entitats que han aportat els seus actius
a la hora de bastir cadascun dels projectes. Entitats que van participar activament en el Recercat de Badalona i
que anys després quan aquesta trobada
va arribar a Barcelona també van ser-hi
presents, malgrat que no tots els centres estan associats a la CCEPC.
Ara, a l’hora d’encarar el futur cal
seguir treballant tots plegats per continuar reforçant aquests vincles, que
sense cap mena de dubte acabaran
reforçant la unió dels centres d’estudi
de Barcelona, sobretot de cara al projecte del nou arxiu central de l’Ajuntament de Barcelona.
Josep Maria Contel
President del Taller d’Història de Gràcia
Vocal de la junta directiva de la CCEPC

Presentació del llibre La Setmana
Tràgica. Motius i fets. El Molino,
juny de 2011.
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Una persona jove en un centre d’estudis jove
(que ja no ho són tant, ni l’un ni l’altre)
Sovint, els membres dels centres
d’estudis ens queixem –amb motius–
de la manca de relleu generacional,
de com les diferents visions del món
i maneres de funcionar dels més joves
fan que aquells projectes consolidats
durant anys amb tant esforç morin
d’inanició. Bé, potser és natural i la
dinàmica de la societat contemporània ens porta cap aquí, qui sap. Més
enllà del greu que sempre sap que
entitats i projectes històrics s’acabin,
no hem d’oblidar que de tant en tant
aquestes desaparicions deixen pas a
noves iniciatives, diferents, és clar,
però que d’alguna manera ocupen
aquests buits.
Potser, mirant-ho en perspectiva,
aquesta és la dinàmica que va portar
a la creació de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, presentat l’any
2009. Un cop desaparegut l’efímer
Centre d’Estudis de l’Alt Urgell, la comarca patia un buit en aquest àmbit.
La mancança potser no s’hauria fet
tan evident si no fos que, tot sovint,
ens anàvem trobant les mateixes persones en diferents trobades, jornades
i congressos. Persones joves, algunes
en ple procés de formació, que teníem ganes de fer recerca i de difon-

dre-la però que, a diferència d’altres
contrades, no disposàvem de cap “entitat paraigua” que ens agrupés i ens
donés visibilitat.
Acostumats a haver-nos d’espavilar una mica sols per la llunyania
–física i mental– de l’administració,
ens vam decidir a crear una nova entitat. Recordo especialment aquelles
converses per telèfon i per correu
electrònic amb el Carles Gascón plantejant els primers tràmits, la xerrada
amb el Carlos Guàrdia al pati de la recentment inaugurada facultat de Geografia i Història de la UB al Raval, on
tots dos estàvem estudiant en aquell
moment, i els ànims que el Josep
Santesmases ens donava al Jordi Pasques i a mi en una passejada durant
un migdia assolellat de l’octubre del
2008, mentre celebràvem les Trobades Culturals Pirinenques a Ripoll.
Doncs bé, a uns anys vista crec
que podem estar més que satisfets de
la feina feta. Allò que va començar
com un projecte centrat en els investigadors ha acabat essent també un
gran focus de difusió cultural, amb
una extraordinària acceptació social,
de la qual nosaltres en som els primers
sorpresos. Les jornades d’estudis i la

publicació de la revista Interpontes
entren dins de la “normalitat”, però
l’assistència massiva als cicles de conferències i a les visites guiades (sovint
amb més d’un centenar de persones!)
ens han fet adonar que potser no som
tan pocs com ens pensàvem.
Per acabar, tornem al començament. Vam iniciar aquest projecte aviat farà deu anys. Sobretot, tinguem
sempre la cura de no esperar massa
temps per incorporar els joves! Que
els estudiants universitaris trobin en
les nostres entitats allò que busquen,
no només el que nosaltres creiem que
necessiten, sinó el que ells demanden. I que hi trobin també receptivitat, disposició a incorporar-los a les
juntes directives i a que ells tirin endavant els seus propis projectes. Però
sobretot, que hi trobin bon ambient i
ganes de passar-nos-ho bé junts. La
recerca i el bon humor haurien d’anar
sempre de la mà: la salut de les entitats ho agrairà, i segurament aquest
és la millor recepta per treballar més i
millor, que és l’objectiu de tots.
Lluís Obiols Perearnau
President de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

Xerrada sobre la Guerra
Civil en motiu del 75è
aniversari de l’entrada
de les tropes franquistes a la Seu d’Urgell,
14 de febrer de 2014”.
Fotografia: Lluís Obiols
Perearnau.
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El meu pas pel Centre d’Estudis
Riudomencs Arnau de Palomar

El pas per una universitat, per una
associació o per un centre de treball
no hauria de servir només per obtenir una formació, col·laborar en una
entitat i ingressar una nòmina, respectivament. També hauria de servir
per contribuir a un enriquiment personal recíproc: d’un mateix respecte
a les persones amb qui s’hi relaciona,
i d’aquestes persones respecte a un
mateix. Aquesta que exposo és potser una manera de mirar-se la vida
una mica romàntica i sobretot menys
pragmàtica del que els temps actuals
propicien, un modus vivendi menys
egoista i menys individualista que
consisteix a mirar-se el món des d’un
punt de vista més humà, i humanístic.
Així és com miro i valoro el meu
pas pel Centre d’Estudis Riudomencs
Arnau de Palomar (CERAP) en els diversos càrrecs que hi he tingut: vocal
a la junta directiva (2007-2010), secretària (2010-2016), subdirectora de
publicacions (2010-2013) i directora
de la revista Lo Floc (des del 2014).
És clar que un quan assumeix una
d’aquestes responsabilitats no és
per fer-hi de figurant, sinó per col·
laborar-hi activament –o amb paraules més directes, per exercir-hi, per
fer-hi feina diària de tota mena: neta,
bruta, visible, invisible, reconeguda,
desconeguda...) En aquest sentit he

après a tenir tracte amb diferents
institucions públiques i privades, a
tramitar documentació, a gestionar
la tresoreria d’una entitat sense ànim
de lucre, a configurar una agenda cultural, a organitzar actes d’una certa
envergadura...
Però el que destaco per damunt de
tot –i això ho enllaço amb el que deia
al principi–, el que més m’agrada de
formar part d’un Centre d’Estudis és
haver conegut gent, persones, amb
algunes de les quals no m’hi entès
gaire –cal admetre-ho–, però amb la
majoria de les quals hi he establert
relació o amistat veritables. D’aquesta manera, coneixent gent per aquí
i per allà, al CERAP, i com apuntava
abans a la universitat, a la feina, etcètera, he pogut anar teixint aquella
famosa «xarxa» de què parlava l’enyorat Albert Manent, ell, l’inventor de
les xarxes socials (manllevant paraules de Fina Anglès) molt abans que
existís internet. I és així com amb un
equip de gent plural, diversa i formada –el Consell Editorial–, i cadascú al

seu torn amb la seva pròpia «xarxa»,
podem editar actualment una revista
com Lo Floc nascuda el 1979 i a la
qual, per sort fins ara i des que en
vaig assumir la direcció, mai li ha faltat material per publicar: articles vinguts d’arreu no de Catalunya sinó dels
Països Catalans, firmats no només
pels col·laboradors més propers sinó
també per professors universitaris i
personalitats reconegudes en l’àmbit
cultural català, des de músics, pintors
i poetes fins a arquitectes, historiadors o lingüistes.
El meu pas pel CERAP, doncs, ha
estat i continua sent una font permanent d’aprenentatge i de coneixences que sens dubte ha marcat la
meva etapa de joventut –ara tinc
trenta-tres anys–; una etapa que podria servir per forjar les bases d’un
futur en la mateixa línia vocacional
de servei a la cultura i al país. El
temps ho dirà.
Maria Eugènia Perea Virgili
Directora de Lo Floc
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Una experiència com a voluntari
A partir d’una xerrada informativa que ens va fer Anselm Barber,
membre del Centre d’Estudis Locals
d’Alaior, quan jo cursava 3r d’ESO
l’any 2010, va despertar el meu interès per l’activitat que ens proposaven. Juntament amb uns quants
amics, ja que coincidien les nostres
idees, vam decidir apuntar-nos amb
l’objectiu de tenir un estiu diferent.
El projecte en qüestió, organitzat pel Centre d’Estudis Locals
d’Alaior i Fòrum 3r Mil·lenni Alaior,
començat ara ja fa 10 anys, ha anat
millorant any rere any gràcies a la
predisposició de tots els voluntaris
que hi hem format part durant tots
aquests anys.
La primera proposta es tractava
de la custòdia del refugi antiaeri de
la Guerra Civil que es localitza just
sota l’església principal del poble, la
parròquia de Santa Eulàlia. Aquest
refugi va ser habilitat perquè totes
aquelles persones curioses poguessin entrar a veure un petit fragment,
l’únic visitable, de la xarxa de galeries construïdes davall el poble.
El primer estiu ja ens vàrem adonar de la multitud de visitants estrangers que els cridava l’atenció el

fet de que hi hagués un refugi antiaeri al poble i no dubtaven en demanar-nos informació i curiositats que
els intrigava una vegada visitades
les galeries.
Tots els voluntaris que aquella
jornada custodiàvem el refugi ateníem a totes aquelles persones, prest
vàrem donar-nos compte que baixant amb els visitants i explicant la
història podíem oferir un servei que
a nosaltres ens beneficiava molt ja
que, d’aquesta manera, practicàvem
idiomes i apreníem a xerrar en públic.
Passant els anys i madurant em
vaig adonar que aquest ambient
m’agradava, així com també aprendre cada dia dels visitants d’arreu
del món. Són molts els voluntaris
i visitants que han passat pels refugis, però juntament amb el meu
company Iván Marquès, cada any hi
hem participat tot el temps que les
demés tasques ens deixaven fins al
punt que des de l’any 2015 sóc el
responsable de coordinar els voluntaris i totes les activitats que s’han
afegit al projecte.
Aquestes noves activitats són, en
primer lloc, la visita guiada pel pa-

trimoni històric d’Alaior, juntament
amb la divertidissíma guia Sabina
Llambias Pell. Caminam pels carrers
més emblemàtics del poble i visitam
diferents monuments.
Tres anys enrere, una altra proposta va ampliar l’oferta del Centre d’Estudis Locals d’Alaior amb la
ruta dels artesans i industrials que
encara perduren al poble, en la qual
explicam als visitants l’essència dels
oficis artesans d’aquells temps i observant el present.
Aquest darrer estiu, la nova oferta que hem proporcionat als turistes i residents s’ha ampliat amb la
custòdia de la parròquia de Santa
Eulàlia amb un servei d’informació
en format MP4 i hem obert una casa
tradicional de poble vestida amb elements del passat per a ser visitada,
per la qual cosa ens hem vist en la
necessitat d’augmentar el número de
voluntaris fins a 15 persones repartides en diferents torns al llarg de
la setmana per a tots els llocs que
oferim oberts als visitants.
Martí Andreu Villalonga
Voluntari del Centre d’Estudis Locals
d’Alaior

Grup de voluntaris del CEL a l’estiu de 2017.
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Una experiència al Centre d’Estudis
del Baix Llobregat
A l’arribar a finals del tercer curs
d’Estudis literaris se’m va aparèixer
una pregunta important: què fer a
l’acabar el grau universitari. Sabia que
abans de deixar la universitat volia
tenir un primer contacte amb el món
laboral; en el meu cas, vaig creure que
la millor manera de fer-ho era a través
de les pràctiques curriculars, que en
aquest grau no són obligatòries sinó
optatives.
L’oferta de pràctiques era variada
i el sistema permetia escollir fins a
cinc opcions. No vaig dubtar en sol·
licitar les places que oferia el Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
(CECBLL). El motiu era senzill: volia
establir nexes entre la meva formació
acadèmica i els meus orígens prioratins. En altres paraules, creia que en
un centre d’estudis comarcals viuria
de primera mà el treball per defensar i
reivindicar un territori i allò que el fa
únic, cosa que em podria servir en un
futur si decidia tornar a casa a l’acabar
els estudis.
Sabia que això volia dir sortir de
la universitat i de Barcelona, cosa
que es traduïa en haver de desplaçar-me, de perdre algunes classes per
incompatibilitat d’horaris, i d’endinsar-me en un món desconegut. El que

vaig descobrir va ser una entitat que
comptava amb una llarga trajectòria
en una comarca molt complexa, i que
en aquests moments de canvis volia
pensar el Baix Llobregat des del present, mirant cap al futur però sense
oblidar el passat. Aquesta iniciativa
va acabar sent el congrés “El Baix
Llobregat a Debat”.
“El Baix Llobregat a Debat” es va
plantejar com un projecte ambiciós que volia ajuntar la mirada de la
ciutadania, de l’expertesa i dels representants d’institucions i entitats a
través de debats, taules rodones i diàlegs que s’estructuraren en tres àmbits: Identitat, cultura i coneixement;
Compromís, cohesió i dinamització
econòmica; i Entorn i gestió del territori. Les conclusions, les propostes
i els acords que resultaren d’aquestes
activitats precongressuals es presentaren al Plenari del congrés els dies 8
i 9 de juliol de 2016.
La meva feina com a estudiant de
pràctiques va ser ajudar en l’organització d’aquestes activitats prèvies al
congrés. En resum, es tractava de coordinar amb els moderadors i organitzadors dels debats el lloc, el dia i les
persones que hi participarien; de contactar amb els ponents, els invitats i

els representants de les institucions
que assistirien a l’acte; de reservar
les sales on es durien a terme... I, en
definitiva, d’ajudar en les tasques que
sorgissin en el dia a dia.
Però la meva relació amb el CECBLL
i el congrés que impulsaven no va acabar aquí. Passats els mesos de pràctiques i ja amb els debats en marxa, em
proposaren fer de relatora de l’àmbit
“Entorn i gestió del territori”. No cal
dir que des del punt de vista acadèmic
això em suposava una oportunitat per
ampliar el currículum i d’accedir a una
feina remunerada, però mentiria si digués que el congrés no em va despertar interès per una comarca que poc a
poc se’m descobria a través de persones que des d’àmbits molt diferents la
construeixen i la defensen amb estima
i perseverança.
A dia d’avui recordo la meva experiència al CECBLL amb afecte. En
primer lloc pel tracte amable, atent i
professional que va tenir tothom amb
mi. Òbviament també pels coneixements pràctics o laborals que hi vaig
adquirir. Però sobretot perquè aquest
congrés em va ajudar a canviar la percepció de les realitats que m’envolten,
ja sigui dels meus paisatges quotidians o dels llocs per on només hi estic
de pas.
A dia d’avui no tinc cap dubte que
els centres d’estudis locals o comarcals, així com biblioteques i arxius,
són una de les millors eines de les que
disposa la ciutadania per treballar pel
territori, des del coneixement i amb
rigor. Al capdavall, aquest teixit associatiu permet als més joves aprendre dels que porten anys cultivant la
cultura, el patrimoni, la identitat...
i alhora és una bona manera de donar-se a conèixer i emprendre nous
projectes. Cal reivindicar, doncs, la
feina dels centres d’estudis, i la millor
manera de fer-ho és col·laborant-hi
activament.
Júlia Viejobueno Cavallé
Graduada en Estudis Literaris (UB)
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els centres d’estudis

Els centres d’estudis, una realitat indiscutible
al servei de la cultura, del coneixement i del
territori. Reptes de futur
L’estructuració dels centres d’estudis i el territori
No és possible entendre la realitat dels centres d’estudis sense el que
anomenem el territori, espai físic i
humà on es creen i on desenvolupen
l’activitat, en el doble sentit d’espai
d’actuació i d’àmbit de la recerca.
Fins en el cas dels centres temàtics
és així. És a partir de l’espai territorial propi que cada centre articula
les dinàmiques i l’encaix local en el
conjunt. No hi ha un model únic o un
manual d’instruccions, ni els centres
són delegacions d’instàncies superiors, per això poden federar-se, articular-se voluntàriament en multitud de
propostes.
Cada espai territorial, cada porció
de país, té uns trets que el defineixen
(geografia, demografia, context econòmic, social i polític, dimensions,
pòsit històric i cultural...). Així, la
configuració de cada centre respon a
la idiosincràsia de la societat que l’ha
creat i a la qual serveix. Hi ha tota
mena de centres: locals, comarcals,
de realitats territorials geogràfiques
concretes, de barris, temàtics, etc.
I també hi ha diferències rellevants
segons en quin lloc ens trobem. Hi
ha territoris, per exemple, amb un
centre d’estudis comarcal que —segons la demografia— es vertebra
coordinant-se amb centres o associ-

acions locals. O comarques que s’articulen exclusivament amb centres
locals, vertebrats o no entre ells. Hi
caben moltes possibilitats que no
són altra cosa que la conjuminació
de la realitat de cada espai territorial i les inquietuds de les persones
que el conformen. Aquesta disparitat
de concrecions és, de fet, una de les
grans riqueses que defineixen el moviment dels centres d’estudis.
Conèixer les realitats locals per entendre el món
Un dels eixos bàsics dels centres
d’estudis gira a l’entorn del coneixement que poden obtenir a partir de
la recerca i la seva translació a la
societat. Obtenir els elements, els
estudis oportuns, incrementant-los
contínuament, per tal de conèixer la
realitat local, més o menys centrada
en l’àmbit territorial que cada centre
s’ha fet seu. Les realitats locals ni són
tancades —desconnectades del món
extern—, ni són exclusives. Sempre
la geografia i el medi tenen continuïtats i la història i les maneres de ser
i de viure es connecten amb d’altres.
Les diferències no ens separen sinó
que ens enriqueixen. És a partir del
coneixement i de l’enllaç de les realitats locals amb les externes que es
produeix una simbiosi enriquidora. La
particularitat local ens fa conèixer la

Inauguració i taula rodona exposició Patrimoni oblidat, memòria literària.
El Pont de Suert. 3.8.2016.

realitat global, ens enllaça i ens millora el coneixement global.
La retroalimentació no únicament
és possible, sinó que és necessària. Els estudis en microhistòria, per
exemple, per explicar-se en profunditat han de trobar elements de contrast en què emmirallar-se i situar-se
en el context coetani. I a l’inrevés,
cada època necessita exemples individuals per construir la globalitat.
Un coneixement en plenitud –estiguem-ne convençuts– només pot
ser la suma del marc general i de la
particularitat local: les persones i les
seves formes de vida, el territori i la
seva composició, les experiències que
s’hi han desenvolupat, la seva realitat inqüestionable, físicament i documentalment palpables.
Difondre i debatre. Allò que ens arriba, allò que trametem
Un dels objectius del centres d’estudis a través de les seves programacions és difondre el coneixement i ho
fan des de perspectives molt diverses.
Difonen la recerca a través de les publicacions, però també d’una manera
aplicada i assequible a tots, en formats didàctics i fins i tot lúdics: exposicions, visites guiades, rutes, materials per a les escoles, conferències,
debats, etc.
Els centres estan en contacte di-

Trobada centres d’estudis de les comarques de Girona. Empúries, 8.10.2016.
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els centres d’estudis
recte amb les persones interessades,
creen espais de cultura, de formació i
de debat en uns àmbits de sociabilitat
que enriqueixen la societat. I ho fan
des de dos angles: el de la producció
pròpia, que descobreix la realitat de
l’entorn, i el de la producció que acullen i que integren. Moltes programacions dels centres d’estudis són plenes de propostes receptives, obertes
al món que els envolta i a l’època que
els toca viure. En bona part es tracta
de la capacitat d’articular debat sobre
el passat, el present i el futur a través d’experiències locals pròpies, les
d’altres llocs i les que proposen marcs
més generals o temàtics concrets.
En aquest sentit els centres d’estudis són espais d’emissió i difusió de coneixement, de propostes pròpies, però
alhora són àmbits receptors, tant per
millorar el que produïm amb exemples
que ens arriben de fora, com per tenir
la capacitat d’absorbir, presentar i debatre temes de passat, present i futur
que es plantegen en la societat actual.
Reptes de futur. Reptes col·lectius
La continuïtat sempre és un repte,
sobretot perquè en bona part del món
associatiu, centres d’estudis inclosos,
no hi ha un objectiu final d’assoliment
temporal o programàtic, que una vegada aconseguit faci perdre raó de ser
a l’entitat. Els objectius s’encadenen
en progressió i havent-ne assolit un
en venen d’altres de programats. Un
repte de futur és, doncs, garantir l’estabilitat i la continuïtat dels principis, amb els canvis i les renovacions
que siguin oportuns, de persones, de
maneres de fer... Que la continuïtat
no esdevingui rutina —fer el mateix
perquè sempre s’ha fet així—, man-

Jornades Europees del patrimoni. Vila-rodona, 8.10.2017.

tenir la il·lusió i el convenciment i
saber-los trametre a d’altres que, amb
el seu estil propi i des de la frescor
vital i d’idees, els facin avançar.
També és un repte establir la connexió amb el món proper que ens envolta, la realitat del lloc. Saber participar, saber generar complicitats amb
les persones, amb el món associatiu,
amb els centres educatius i amb les
administracions. Mostrar la nostra
inequívoca utilitat i el valor present
i futur del nostre projecte. Un centre d’estudis distingeix la població o
el territori on està ubicat. Enriqueix
el lloc amb el coneixement que hi
aporta i amb la sociabilitat cultural
que genera. Obliga a pensar, invita a
llegir, promou la participació qualificada.
La constitució de la CCEPC ara fa
25 anys va suposar fer un pas endavant molt important. Les realitats
locals estructuraven un marc general, on mostrar les inquietuds i les
problemàtiques de cadascú, que de
locals esdevenien generals, de tot el
col·lectiu. I amb aquesta simple operació de suma s’obrien tot un ventall
de possibilitats –una suma considera-

Inauguració exposició Patrimoni oblidat, memòria literària. Ciutadella,
17.9.2017.

blement enriquida–, que en bona part
s’ha anat desenvolupant. Ha estat un
repte col·lectiu que s’ha concretat en
les denses agendes de persones i centres i ha fet néixer projectes d’interès
general, que han servit per visualitzar
i per situar els centres d’estudis i la
seva activitat en el marc general de la
nostra cultura, en els àmbits socials,
polítics i administratius que a cada
centre o territori corresponen.
La mateixa creació de l’IRMU,
plantejat com un encontre entre l’administració pública i el sector associatiu que representen els centres a
través de la CCEPC, fou una fita rellevant i ha tingut un desplegament
múltiple i fructífer impensable en els
propòsits inicials. Tota aquesta realitat té al darrera molta lletra petita,
la que redactem localment i la que,
en posar-la en comú, ens permet, a
tots i a cadascun, pensar en clau de
present i de futur, perquè una bona
part del camí resta encara per fer i...
tot és possible.
Josep Santesmases i Ollé
Narcís Figueras i Capdevila
President i vicepresident de la CCEPC

I Jornada sobre historiografia local. Lleida, 18.11.2017.
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Centres i instituts d’estudis adherits a la CCEPC
1822. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
1859. Centre de Lectura de Reus (Reus)
1880. Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca)
1908. Esbart Català de Dansaires (Barcelona)
1933. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot)
1942. Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell)
1942. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
1943. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
1945. Associació d’Estudis Torellonencs (Torelló)
1946. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
1946. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró (Mataró)
1947. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
1949. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
1952. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
1952. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic)
1957. Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres)
1958. Amics de Besalú i el seu Comtat (Besalú)
1960. Institut d’Estudis Vallencs (Valls)
1965. Amics del Castell de Gelida (Gelida)
1972. Centre d’Estudis Martorellencs (Martorell)
1972. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
1973. Agrupació Cultural Vila-seca (Vila-seca)
1974. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
1975. Amics del Museu de Pallejà (Pallejà)
1975. Fundació Roca i Galès (Barcelona)
1976. Grup d’Estudis Sitgetans (Sitges)
1976. Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Sant Martí de Maldà)
1977. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
1977. Centre d’Estudis d’Altafulla (Altafulla)
1977. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
1978. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
1978. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
1978. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
1978. Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (Riudoms)
1978. Institut d’Estudis Ceretans (Puigcerdà)
1979. Grup d’Estudis Hortariu de l’Ateneu Popular de Ponent (Lleida)
1980. Centre d’Estudis Escalencs (l’Escala)
1980. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Folgueroles)
1981. Àmbit de Recerques del Berguedà (Berga)
1981. Institut d’Estudis del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols)
1982. Arxiu d’Història de Castellar (Castellar del Vallès)
1982. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
1982. Centre d’Estudis Tossencs (Tossa de Mar)
1983. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
1983. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
1983. Centre d’Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners)
1983. Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Torredembarra)
1983. Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
1983. Societat Andorrana de Ciències (Andorra la Vella)
1984. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
1984. Centre d’Estudis Selvatans (la Selva del Camp)
1985. Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès)
1985. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Pedreguer)
1985. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
1985. Institut Menorquí d’Estudis (Maó)
1986. Grup d’Història del Casal (Mataró)
1987. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
1987. Centre d’Estudis Santjustencs (Sant Just Desvern)
1987. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (Cerdanyola)
1988. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
1989. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
1989. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
1989. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de Tarragona
(Tarragona)

1989. Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga)
1990. Centre Picasso d’Orta - Associació UNESCO (Horta de Sant Joan)
1990. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
1991. Centre d’Estudis Seniencs (la Sénia)
1991. Grup d’Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès)
1992. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
1992. Taller d’Història de Gràcia. Centre d’Estudis (Barcelona)
1992. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
1994. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)
1994. Grup d’Estudis d’Esplugues (Esplugues de Llobregat)
1995. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
1995. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (Horta de Sant Joan)
1996. Associació Recerques (Barcelona)
1996. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
1996. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
1996. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
1997. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
1997. Centre d’Estudis “Lo Lliscó” (Mas de Barberans)
1997. Centre d’Estudis Planers (Santa Bàrbara)
1998. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec - CERHISEC (Barcelona)
1998. Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (Montblanc)
1998. Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa (Barcelona)
1999. Associació d’Història Rural (Girona)
1999. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (Argentona)
1999. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
1999. El bou i la mula (Premià de Mar)
1999. Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià (Bunyol)
2000. Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Familiar
(Sant Vicenç de Castellet)
2000. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)
2001. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
2001. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
2001. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
2001. Grup de Recerca de Cervelló (Cervelló)
2002. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
2002. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
2003. Arxiu Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
2003. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
2003. Centre d’Estudis Ribagorçans (Benavarri)
2004. Centre Miró de Mont-roig del Camp (Mont-roig del Camp)
2005. Cercle de Recerques i Estudis “Mogoda” (Santa Perpètua de Mogoda)
2005. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
2005. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
2005. Terra dels Avis (Elna)
2006. Associació Mirmanda (Figueres – El Soler)
2006. Centre d’Estudis de Montjuïc (Barcelona)
2006. Centre d’Estudis Mont-rogencs (Mont-roig del camp)
2007. Centre d’Estudis del Besòs-Canyet (Badalona)
2008. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
2008. Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” (Mollerussa)
2008. Circare. Grup de Recerca Històrica (Barcelona)
2009. Fundació Arnau Mir de Tost (Àger)
2009. Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (Adrall)
2010. Centre d’Estudis Cadaquesencs (Cadaqués)
2010. Tot Història Associació Cultural (Barcelona)
2011. Centre d’Estudis de Subirats (Subirats)
2012. Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida (Lleida)
2013. Associació Poble Vell de Corbera d’Ebre (Corbera d’Ebre)
2013. Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (Artesa de Lleida)
2013. Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant (L’Hospitalet de l’Infant)
2013. Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
2015. Centre d’Estudis Segarrencs (Sant Guim de Freixenet)
2017. Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat (Tona)
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