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Publicacions 
 
Publicació dels Annals 
El volum núm. 51 dels Annals està dedicat a la persona d’Eduard Puig 
Vayreda, que fou president de l’IEE entre els anys 1991 i 2007. El llibre 
recull els textos de les taules rodones del Congrés d’Homenatge Des del 
Banc del General mirant el futur, celebrat a Figueres els dies 4 i 5 d’octubre 
de 2019. També inclou articles escrits per diferents participants a les 
taules i altres, de contingut miscel·lani, que es varen presentar com a 
comunicacions al congrés.  
 

 
 
Atesa la situació sanitària actual, no es va poder convocar una 
presentació del llibre tal com es fa habitualment. No obstant això, s’han 
utilitzat els canals virtuals dels que disposa l’entitat per donar conèixer 
la publicació no només als socis sinó també al públic en general. Hem 
constatat que aquest sistema ens permet arribar a un major nombre de 
persones, i durant més temps, el que incrementa la difusió. La 
presentació ha estat editada pel periodista Carles Pujol, de Tramuntana 
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TV, i des de la nit del dilluns 21 de desembre es pot seguir a l’enllaç del 
canal de Youtube de l’IEE: https://youtu.be/_3151K1VWqw S’ha fet 
difusió de la mateixa a través dels canals propis de web, facebook, 
instagram i twitter. 
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Des de l’any 2015, sota la presidència d’Anna Maria Puig i la direcció 
editorial de Pere Gifre, juntament amb la implicació del coordinador de 
la Secció de publicacions de l’IEE Marià Baig, se segueixen fent totes les 
passes necessàries per aconseguir millorar els criteris de qualitat 
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editorial i científica dels Annals, en vies d’una major 
professionalització, impacte i visibilitat internacional.  
 
Els Annals apareixen a les bases de dades de revistes científiques com 
Dialnet i Resh, gràcies a la seva inclusió a Raco (Revistes Catalanes amb 
Accés Obert).  S’està valorant fer ús de totes les opcions que ofereix Raco 
per a la gestió dels articles, des de la recepció fins a la seva publicació 
(Raco Profesional). Raco funciona amb el programa de codi lliure Open 
Journal Systems (OJS), desenvolupat pel Public Knowledge Project (PKP).  
 
El Consell de Redacció dels Annals està constituït pels següents 
membres: 

• Aymat Catafau, historiador, Universitat de Perpinyà Via Domitia 
(UPVD) 

• Joaquim Nadal Farreras, historiador, Universitat de Girona (UdG), 
director de l’Institut Català de Recerca en el Patrimoni (ICRPC) 

• Narcís Soler Masferrer, prehistoriador, director de l’Institut de 
Recerca Històrica de la Universitat de Girona (UdG) 

• Lluís Benejam, biòleg, Universitat de Vic (UVIC), director de la 
Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar 

• Josep Colls Comas, llicenciat en Història, Universitat de Girona 
• Lluís Serrano Jiménez, Universitat de Girona 

 

I el Comitè Editorial o Consell Assessor: 
 

• Per la secció d’Art: Mariona Seguranyes Bolaños, historiadora de 
l’art; Eric Forcada, historiador de l’art (Perpinyà) 

• Per la secció d’Història-arqueologia: Joaquim Tremoleda Trilla, 
arqueòleg, MAC-Empúries; François Réchin, Université de Pau et 
des Pays de l'Adour, ITEM - Identités, Territoires, Expressions, 
Mobilités 

• Per la secció de Territori-Arquitectura: Joan Falgueras Font, 
arquitecte, Ajuntament de Figueres; David Giband, geògraf, 
Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) 

• Per la secció d’Economia-Societat: Joan Armangué Ribas, 
economista; Jean Pierre Gensane, geògraf, consultor, Universitat 
de Perpinyà Via Domitia (UPVD) 

• Per la secció de Llengua-Literatura-Comunicació: Carla Ferrerós 
Pagès, Universitat de Girona; Maria Àngela Vilallonga Vives, 
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Universitat de Girona, Institut d’Estudis Catalans – secció de 
Filologia 

• Per la secció de Ciències-Natura: Josep Peñuelas Reixach, CSIC, 
director de la Unitat d’Ecologia Global (UAB); Joan Vallés Xirau, 
Universitat de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – secció de 
Ciències biològiques 

 
La publicació ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, i la 
col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i l’IRMU. 
 
Per a més informació: http://iee.cat/presentacio-dels-annals-num-
51/ 
 
Assistència: fins a data de 21/01/2021 es compta amb 215 
visualitzacions. 
 
 

Publicació de la Monografia 
Enguany també s’ha editat una monografia, dedicada a Josep Vallés 
Rovira, que porta per títol Josep Vallès Rovira. Entre l’Alquímia i l’Art, sota 
la direcció i la coordinació de la Dra. Mariona Seguranyes, historiadora 
de l’art i Doctora en Humanitats. El volum ha aparegut dins la col·lecció 
Monografies Empordaneses, núm. 13, i és el resultat d’un treball fet al 
llarg de dos anys que ha vist la llum aquest 2020. 
 

 

 

El llibre aplega la trajectòria del crític d’art Josep Vallès Rovira 
(Bellpuig, 1931- Agullana, 2020), a través de la qual entrem en contacte 
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amb la complexitat de la creació artística en la darrera etapa de la 
dictadura franquista i el despertar de la democràcia i la llibertat. Es va 
poder fer una presentació presencial el dissabte 17 d’octubre, a les 7h 
de la tarda, a la Sala Polivalent la Concòrdia d’Agullana, a càrrec de Joan 
Reynal, Tinent d’Alcalde i Regidor de Cultura de l’Ajuntament, Anna 
Maria Puig, presidenta de l’IEE, Mariona Seguranyes, coordinadora i 
directora de l’edició, alhora autora, i Josep Playà, periodista i autor 
també d’un capítol. 
 

 
 
La presentació es pot seguir des del 19 d’octubre al canal Youtube de 
l’IEE: 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR38jsM-
f4SvMwpoVCPkY3TBoaIUnD8Qvf0ZJUXwofyCB5TD68SRXAn1e_4&v=S
PROR7L4EQA&feature=youtu.be  
 
La publicació, que s’obre amb un pròleg de Glòria Bosch, investigadora, 
comissaria i crítica d’art contemporani, especialitzada en 
col·leccionisme i directora d’art de la Fundació Vila Casas entre l’any 
2001 i el gener de 2020, està dividit en tres parts, que corresponen als 
àmbits de la Família, l’Alquímia i l’Art: 
 

• Pel que fa a l’àmbit de la Família, el periodista Josep Playà dibuixa 
la rellevància de la nissaga Vallès. Aquesta primera part també 
compta amb un text inèdit autobiogràfic del mateix Josep Vallès 
sobre la seva experiència a la guerra d’Ifni 
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• Dins l’apartat dedicat a l’Alquímia, Arnau Puig, filòsof i amic del 
crític, dona pistes sobre l’escriptura críptica de Vallès. Tot seguit, 
els escriptors Oriol Pi de Cabanyes i Teresa Costa Gramunt 
construeixen una mena de deliciós homenot a l’entorn de la seva 
figura. 

• En la tercera part, la historiadora de l’Art Mariona Seguranyes 
ressegueix la seva trajectòria com a crític d’art, intensament 
lligada a creadors catalans i empordanesos. A més, l’editor 
Domènec Moli relata la seva memòria de projectes compartits 
amb Pep Vallès, i l’historiador de l’Art José Corredor-Matheos 
rememora la creació de l’Associació Catalana de Crítica d’Art 
(ACCA), també amb Vallès.  

 
El volum es tanca amb la transcripció d’una conversa reflexiva entre 
Josep Vallès i Arnau Puig, inèdita, que va tenir lloc el 31 de maig de l’any 
2018. Al llarg d’aquesta trobada varen emergir els neguits creatius i 
ideològics de tota una generació. La conversa està documentada amb 
fotografies de Francesc Guillamet, i avui esdevé un document 
excepcional per la desaparició dels dos personatges. 
 
El colofó és una selecció d’obres dels amics artistes de Pep Vallès que 
formen part de la seva col·lecció, i estan acompanyades de cites 
d’articles que els va dedicar. Entre aquests esmentar a Bartomeu 
Massot, Joan Sibecas, Antoni Tàpies, Joan Miró, Amèlia Riera, 
Hernández Pijuan, Joan Puig Manera, Joan Claret, Josep Guinovart, 
Elena Paredes, entre d’altres. A més hi ha una selecció de tapes de vàter 
de la seva sui generis col·lecció. 
 
La publicació ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
Per a més informació:  
http://iee.cat/presentacio-monografies-empordaneses-num-13-17-
doctubre/ 
 
Assistència: a part de l’èxit d’assistència a la sala (71 persones), fins a 
data de 21/01/2021 es compta amb 979 visualitzacions. 
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Activitats 
 

Mil·lenari de Sant Pere de Figueres  
Amb motiu de la celebració del mil·lenari de la parròquia de Sant Pere 
de Figueres, es va acordar formar part de la comissió organitzativa de 
l’efemèride, encapçalada pel rector Mn. Miquel Àngel Ferrés i integrada 
per representants de diverses entitats i ciutadans. D’acord amb les 
capacitats i els objectius de la nostra entitat, es va acordar participar en 
les activitats que es detallen a continuació. 
 
Organitzar el cicle de conferències La història de l’església de Sant Pere 
de Figueres. Des dels seus orígens fins al segle XX, conjuntament amb 
Atenea. Les conferències es varen programar per fer a l’auditori Narcís 
Monturiol del Cercle Sport de Figueres, entre els mesos de febrer i març, 
en 6 sessions, segons el programa que s’adjunta: 
 
PROGRAMA: 
 
17 de febrer: Sant Pere de Figueres. La història de l’edifici, per Anna Maria 
Puig, arqueòloga. 
 
24 de febrer: El treball de la pedra a Figueres a final de l’edat mitjana, per 
Josep Maria Gironella, historiador medievalista. 
 
2 de març: La música a Sant Pere. Una aproximació històrica, per Jaume 
Pinyol, historiador especialista en música antiga. 
 
9 de març: Frares, capellans, confraries, relíquies i processons a Figueres 
(segles XV-XIX), per Joan Ferrerós, articulista i catedràtic de l’Institut Ramon 
Muntaner. 
 
16 de març: La desapareguda capella dels Dolors de Sant Pere de Figueres, per 
David Mallorquí, conservador i restaurador de béns culturals. 
 
23 de març: L’església cremada i destruïda, els capellans assassinats. Darrer 
episodi de l’anticlericalisme empordanès, per Alfons Romero, historiador. 
 
A causa de la COVID-19, però, es van haver de suspendre les dues 
darreres xerrades, que finalment es varen fer el mes de juny, via 
streaming, gràcies al suport de La Cate i a la gravació de Tramuntana 
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TV. Es va fer difusió de l’activitat a través dels canals propis de la 
celebració del mil·lenari i de la web, facebook, instagram i twitter de 
l’IEE, i els de les entitats participants i altres publicacions digitals. 
 

 
 

Les dues darreres conferències es poden seguir als enllaços següents: 
8 de juny: https://www.youtube.com/watch?v=S-AVlBD6HD0&feature=emb_logo 
15 de juny: https://www.youtube.com/watch?v=ODisFMr4ixI&feature=emb_logo 

 
Per a més informació:  
http://iee.cat/conferencies-pel-mil%c2%b7lenari-de-sant-pere-de-
figueres/ 
 
Assistència: les quatre primeres conferències varen omplir la sala, entre 
75 i 85 persones; per les dues gravades, i fins a data de 21/01/2021, es 
compta amb 91 visualitzacions la primera i 193 la segona. 
 
Es va acordar col·laborar i donar suport a l’Exposició fotogràfica sobre 
la història del temple, en format rollups, que es va inaugurar el dia 27 
de gener. No es va poder realitzar, en canvi, l’exposició sobre imatges i 
objectes litúrgics de l’església, amb la que també es col·laborava. 
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La darrera de les activitats a realitzar consistia en l’ordenació i la 
classificació de l’arxiu i la biblioteca parroquials. Aquesta darrera 
activitat, el cost de la qual s’assumia a través d’una part de la subvenció 
atorgada pel SOC pel contracte en pràctiques de joves beneficiaris del 
programa de garantia juvenil a Catalunya, no es va poder acabar a causa 
de la COVID-19. Es va començar a posar ordre a la biblioteca, amb el 
suport de la directora de la Biblioteca Pública Carles Fages de Climent 
de Figueres, Nati Vilanova, però va quedar pendent la catalogació de la 
mateixa. Tampoc es va poder tancar l’ordenació de l’arxiu documental, 
que comptava amb la implicació i el suport de l’arxivera Erika Serna, de 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. En aquest temps, l’IEE sí que va 
poder posar ordre i catalogar, de forma gratuïta, l’arxiu fotogràfic de la 
parròquia, que conté més de mig miler de fotografies. Resta per fer, 
encara, l’inventari d’aquest arxiu, que serà consultable a través del web 
de la parròquia. 

 
Exposició Josep Vallés entre l’Alquímia i l’Art 
El divendres 16 d’octubre es va inaugurar l’exposició d’homenatge al 
recentment traspassat Josep Vallès “Entre l’Alquímia i l’Art. Una visió 
de la creació artística a l’època de la transició democràtica”, a l’Espai 
d’Art Mercè Huerta i Sala Miquel Martí i Pol de la Fundació Valvi 
(Girona), gràcies a la implicació d’aquesta Fundació. Per qüestió de 
limitació de l’aforament imposada pel PROCICAT, l’acte es va fer en dos 
torns: a les 7h i a les 8h de la tarda.  
 
La presentació va anar a càrrec de la directora de la sala, Maguí Noguer, 
d’Anna Maria Puig, presidenta de l’IEE, Mariona Seguranyes, 
comissaria de l’exposició, i amb la presència del vicealcade i primer 
tinent d’Alcaldia de Girona, Joaquim Ayats. 
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L’exposició ressegueix la trajectòria de Josep Vallès Rovira, i s’hi varen 
exhibir les obres dels amics artistes que pertanyen a la seva col·lecció, 
acompanyades de cites d’articles que els hi va dedicar. S’hi varen poder 
veure obres d’Amèlia Riera, Daniel Argimon, Joan Hernández Pijuan, 
Joan Claret, Francisco Valbuena, Antoni Tàpies, Joan Miró, Antoni 
Clavé, Elena Paredes, Josep Puig Manera, Josep Guinovart, Antonio 
Beneyto, Josep Bonaterra, Bartomeu Massot, Evarist Vallès, Modest 
Cuixart, Joan Sibecas i Alícia Viñas.

També s’hi va exposar una selecció de la seva col·lecció de tapes de vàter 
artístiques, batejades per Camilo José Cela com Opercula Latrinae, obres 
d’August Puig, Amèlia Riera, Josep Guinovart, Antonio Beneyto, 
Bartomeu Massot, Evarist Vallès, Daniel Lleixà, Miquel Duran i Carme 
Riera, així com diversa documentació del seu arxiu, fotografies i llibres 
dedicats.  
 
A la sala també s’hi va poder veure l’entrevista inèdita que van 
mantenir Josep Vallès Rovira i Arnau Puig l’any 2018, que fou 
íntegrament gravada per l’operador de càmera Manel Casanovas. 
 
Josep Vallès Rovira va acompanyar un seguit d’artistes catalans i 
empordanesos, que empraven nous llenguatges estètics, a través de les 
seves crítiques que apareixien en les principals publicacions del país a 
partir dels anys cinquanta, com ara Canigó, Vida Parroquial, 9 País, El 
Noticiero Universal, Artes i Crónica 3.  Entre els anys 1969 i 1979 Vallès va 
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esdevenir el crític d’art de Tele/eXprés, on va fer un seguiment minuciós 
de l’art català reivindicatiu i innovador, amb un estil literari molt 
peculiar, eliminant preposicions i articles. 
 
Entre els llibres que va publicar destaquen Tàpies empremta: Art-vida 
(1982), Retalls (1984), Dalí delit Empordà (eròtic, esotèric, marxista) (1987), 
Del Tura al mar (1989), Maties Palau Ferré (1997) i Catedral de Santa Creu, 
Temple Hèrcules (2016).  
 
A través de la seva trajectòria podem fer una lectura de l’art català i 
empordanès a l’època de la transició democràtica.  
 
Per a més informació: http://iee.cat/presentacio-monografies-
empordaneses-num-13-17-doctubre/  
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L’exposició ha itinerat a Roses gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament 
de la població, i s’ha pogut veure entre els dies 19 de desembre i 24 de 
gener a la Sala d’Exposicions de Ca l’Anita. Està previst que l’any 2021 
es traslladi a Figueres i Agramunt. Per a més informació: 
http://iee.cat/exposicio-homenatge-a-josep-valles-19-de-desembre/  
 
 

III REPENSEM L’EMPORDÀ. L’educació. Un sector 
estratègic per Figueres 
Des de l’any 2018, l’Institut d’Estudis Empordanesos organitza aquesta 
jornada de debat, que té un considerable èxit de públic i una àmplia 
repercussió a nivell de ciutat i de comarca. Per aquesta raó, vàrem 
creure interessant seguir produint aquest format i continuar amb 
aquesta iniciativa d’interès social. La celebració va tenir lloc el dia 14 de 
novembre i es va organitzar en base a dues taules rodones entorn del 
tema de l’educació dels nostres joves, un sector estratègic que cal 
considerar i posar en valor per al futur i el desenvolupament de la nostra 
ciutat. 
 
Les taules estaven formades per diferents especialistes, de trajectòria 
consolidada i experiència en el tema, conduïts per un moderador. 
 
10-11h. TAULA NÚM. 1: QUE N‘HAURIEN D’ESPERAR LES FAMÍLIES DE 
L’ESCOLA / L’INSTITUT? QUINA ÉS L’APORTACIÓ DE LES FAMÍLIES A LES 
ESCOLES I ELS INSTITUTS? 
 

• Josep Fernández Menchón, mestre i director de l’Escola Mariàngels 
Anglada de Figueres 

• Pere Gifre Ribas, professor, ha estat director de l’Institut Alexandre 
Deulofeu de Figueres 

 
Moderador: Santi Coll, periodista, director del setmanari de l’Alt Empordà 
 
11-12h. TAULA NÚM. 2: PER QUÈ NO HI HA MÉS OFERTA D’ESTUDIS POST-
OBLIGATORIS A FIGUERES I COMARCA 
 

• Quim Bosch, ha estat director territorial d’Educació 
• Lluís Batlle, cap de recursos humans de l’empresa Grup Calsina Carré 

S.L. 
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• Jesús Quiroga, sub-director general d’Ocupació i Territori del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya 

 
Moderadora: Montse Palma, professora de la Universitat de Girona 
 

 
 
El debat es va centrar en analitzar la problemàtica social i econòmica 
que es genera al voltant de l’educació, amb una mirada sobre 
l’ensenyament obligatori, però, sobretot, en l’ensenyament post-
obligatori. Es va tractar la importància de crear i disposar de cicles 
formatius ben estructurats que cobreixin les necessitats laborals reals 
de la ciutat i de la comarca. 
 
L’acte va finalitzar amb una CONFERÈNCIA DE CLOENDA, a càrrec de 
Xavier Bonal, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que 
va aprofundir en el tema de la segregació escolar, una situació que 
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provoca desigualtats en els centres educatius i desemboca en 
oportunitats de formació desequilibrades i poc equitatives. 
 
La crisi sanitària actual ens va obligar a desistir de programar l’activitat 
de forma presencial, tal com estava preparada, i traslladar-la a un 
format virtual, i utilitzar els mitjans de què disposa l’entitat per a poder 
emetre en directe, a través del canal Zoom, per als participants, i del 
canal Youtube, per al públic, que podia intervenir a través del xat. 
Aquesta activitat fou possible gràcies a la participació del periodista 
Carles Pujol, de Tramuntana TV. 
 
El desenvolupament de la jornada es pot seguir al nostre canal de 
Youtube accedint al següent enllaç: https://youtu.be/Cp0t4AunR1o. Es 
va fer difusió de la mateixa a través dels mitjans propis de web, 
facebook, instagram i twitter. 

 
L’activitat ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Figueres. 
 
Per a més informació: http://iee.cat/repensem-lemporda-2020/  
 
Assistència: fins a data de 21/01/2021 es compta amb 635 
visualitzacions. 
 
 

X JORNADES L’EMPORDÀ. EL PAISATGE, COM ACTIU 
ECONÒMIC 
Amb motiu dels 10 anys de les jornades L’Empordà, el paisatge com a actiu 
econòmic, el dissabte 28 de novembre, a les 6 de la tarda, es va 
organitzar un nou seminari, també de forma virtual, a través de les 
plataformes de què disposa l’IEE. Com s’ha fet en aquests anys, varen 
participar en l’organització l’Institut d’Estudis Empordanesos, el 
setmanari de l’Alt Empordà i Via Pirena, sota la direcció de Joan 
Armangué. 
 
La jornada es va estructurar en dues parts. En primer lloc es va 
presentar la ponència Un consens per l’Empordà, a càrrec de Javi Martin 
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Uceda, doctor en Geografia. Tot seguit diversos convidats, presents en 
anteriors edicions, moderats pel periodista Santi Coll, varen iniciar un 
debat en el qual es varen formular suggeriments i propostes de futur, 
en línia amb el que s’expressava a la ponència, “cal avançar cap a un 
nou relat territorial. Una nova proposta que sigui capaç de sumar idees, 
propostes i preocupacions del conjunt del teixit social empordanès. Cal 
incloure conceptes com la sostenibilitat, la resiliència o els valors. 
Sumar esforços significa avançar en el consens. Un Empordà de futur 
ha d’incloure una transformació del sistema  econòmic que avanci en 
un millor teixit social més just i inclusiu. Un model econòmic que pugi  
resistir millor les crisi i les incerteses del futur.” 
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Els inscrits i els socis varen rebre un enllaç per poder accedir a la 
retransmissió en directe, a través de la qual també varen poder  
participar en el debat virtual. Es pot seguir la jornada al següent enllaç 
del canal de Youtube de l’IEE: https://youtu.be/67e2ECDTTwk. També 
es va fer difusió a través dels canals propis de web, facebook, instagram 
i twitter. 
 
L’activitat ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Figueres. 
 
Per a més informació: http://iee.cat/x-jornades-lemporda-28-de-
novembre/  
 
Assistència: fins a data de 21/01/2021 es compta amb 185 
visualitzacions. 
 
 

Premis de recerca de batxillerat 
S’ha seguit amb la convocatòria conjunta dels premis Albert Compte, a 
treballs de recerca d’humanitats i ciències socials, en la seva XIXena 
edició, i els dedicats a Josep Maria Álvarez, a treballs de recerca de medi 
ambient i natura, en la seva XXXena edició.  
 
El termini d’entrega dels treballs es va fixar pel dia 15 de març. El jurat 
dels premis Albert Compte es va reunir el 16 d’abril i va estar format 
per Aurora Martín, Bibiana Agustí i Joan Armangué i Ribas. La situació 
d’alerta per la crisi sanitària generada per la COVID-19 va impedir fer 
la celebració habitual d’entrega de premis de forma presencial, i es va 
haver de fer de forma virtual el dia de la revetlla de sant Jordi, el 22 
d’abril, mitjançant la plataforma ZOOM. 
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El guanyador dels premis Compte fou Albert Carrasco, de l’IES Ramón 
Muntaner de Figueres, pel treball La mineria a Colera. S. XIX-XX.  

Els dos accèssits foren per: 
 

• Laura Arnall, de l’INS Alexandre Deulofeu de Figueres, pel treball  
El rec del Molí al seu pas pel Far d’Empordà  

• Rosa Sabater, de l’INS Llançà, pel treball Aportacions matemàtiques 
altempordaneses del segle XX  

 
El treball guanyador dels premis Álvarez fou el Marina Cruz: SOS COSTA 
BRAVA plataforma de lluita contra el tsunami urbanístic. 
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Els dos accèssits foren per: 
 

• Quim Jové, per Plàncton quilòmetre 0 
• Cinta Pellicer, per Devoradores de boixos 

 
Per a més informació:  http://iee.cat/premis-juvenils-a-treballs-de-
recerca-de-batxillerat-2020 / http://iee.cat/premiats/ 
 
 

Col·laboracions amb altres organismes i entitats 
L’IEE ha seguit donant suport als organismes i entitats que ens l’han 
sol·licitat: 
 

• Les musiciens gitans de la rumba . Els músics gitans de la rumba. 
El musicòleg Guy Bertran, responsable de l’exposició que s’havia 
de fer entre els mesos de març i abril al Palau dels Reis de 
Mallorca, a Perpinyà, va sol·licitar la col·laboració de l’IEE que 
aconseguir unes fotografies de gitanos de Figueres sobre el tema 
de la música. Algunes foren cedides per l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Empordà, altres per la Biblioteca Municipal Carles Fages de 
Climent, de l’àlbum Rubadonadeu 
 

• Congrés de la XIII Assemblea d'estudis: El territori de Besalú 
abans de la història, el mes de febrer l’associació Amics dels 
Besalú i el seu comtat ens va sol·licitar formar part de les entitats 
col·laboradores del congrés, edició que finalment s’ha hagut 
d’ajornar i que està previst es faci entre els mesos de març i abril 
de 2021 
 

• VIII Pujada a Sant Pere de Rodes. El 3 de març es va celebrar la 
reunió preparatòria de la VIII pujada al monestir, a la que no 
vàrem poder assistir. Cal dir, però, que la situació sanitària actual 
va impedir de fer la pujada. Per la mateixa raó, la darrera 
conferència del cicle de la VII Pujada (2019), subvencionada per 
l’IEE, es va traslladar al dia 25 de maig d’aquest any 2020. Es va 
poder seguir en directe al web de La Cate, www.lacate.cat, i encara 
es pot visualitzar a l’enllaç: 
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https://www.youtube.com/watch?v=IumZhvZuvA0&feature=em
b_logo 
Fins a data de 21/01/2021 es compta amb 105 visualitzacions. 
 

• S’ha donat suport de l’edició del llibre Romà i Rosell, el primer 
de tots d’Ernest Lluch, a càrrec de Joan Armangué, publicat per 
Edicions Cal·lígraf el mes de setembre de 2020 
 

• Pla Estratègic de l’Ecomuseu Farinera. El mes d’octubre l’IEE va 
rebre la sol·licitud de participar en la definició del pla estratègic 
del museu, per part de Carme Gilabert, directora, estratègia que 
ha estat encarregada a l’empresa Alisi Cultural. L’entrevista es va 
realitzar el 24 de novembre de manera virtual, amb Marc 
Francesch Camps, responsable de projectes 
 

• Pla Estratègic del Museu del Joguet de Catalunya. El mes de 
desembre es rebre la sol·licitud, per part de la consultora 
Margarida Loran, de realitzar d’una entrevista d’opinió per 
elaborar el pla estratègic del museu, que es va portar a terme el 
29 del mateix mes 
 

• S’han avalat els següents projectes de recerca 
- Aproximació a les poblacions iberes del nordest peninsular a partir 

de les restes humanes adultes no incinerades (s. V-I ANE), d’Alba 
Petit Castellví, presentat a les Beques de Recerca Francesc 
Eiximenis 2020 

- Lola Cos Roget. De la feminitat al feminisme a la Figueres 

republicana, de Miquel Serrano, en què col·labora Alfons 
Romero, presentat a les Beques de Recerca Francesc Eiximenis 
2020 

- LIFE medCLIFFS -  Towards an integrative management of invasive 
alien species in Mediterranean sea cliffs of European interest, de 
Sònia Garcia, investigadora de l’Institut Botànic de Barcelona 
(IBB-CSIC-Ajuntament de Barcelona), per presentar a la 
convocatòria del Programa LIFE 2020, dins la línia de Natura i 
Biodiversitat 
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Projectes de recerca 
 

La fundació de la parròquia de Santa Maria de 
Castelló d’Empúries (Alt Empordà). L’evolució dels 
edificis cultuals (segles VIII-XV) 
L’any 2020 correspon a la tercera anualitat del projecte quadriennal de 
recerca en matèria d’arqueologia que encapçala l’IEE, que es va iniciar 
l’any 2018 i finalitzarà el 2021, dirigit per Anna Maria Puig, presidenta 
de l’entitat. Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries (amb la col·laboració del Museu d’Història 
Medieval de la Cúria-Presó), el Museu d’Història de Catalunya (MHC) i 
l’Institut Ramon Muntaner de Móra la Nova (IRMU). Aquesta 
col·laboració es va formalitzar amb la signatura d’un conveni el dia 27 
de maig de 2019. 
 
Entre els dies 14 de setembre i 2 d’octubre de 2020 s’ha portat a terme 
una nova intervenció arqueològica a l’entorn de la Basílica. En aquesta 
anualitat els treballs s’han centrat en el pati que es troba al costat sud 
de la Basílica, entre aquest temple i l’edifici que es coneix amb el nom 
de Palau Macelli, i s’han pogut fer gràcies a la bona disposició de la 
propietat. Durant aquesta campanya també s’ha procedit a documentar 
l’espai soterrani que es troba a tocar de la capçalera de l’església pel 
costat est, concretament per sota de la terrassa que es coneix com a 
mirador. Aquesta intervenció s’ha pogut fer gràcies a la bona disposició 
del rector de la parròquia, Mn Joan d’Arquer. La importància d’aquest 
estudi rau en el fet no només de poder reconstruir com era l’entorn de 
la Basílica sinó també en poder identificar la causa de les patologies que 
presenta l’edifici gòtic en aquesta part. 
 
Al respecte d'aquestes patologies, observades durant els treballs 
arqueològics, s’ha elaborat un informe que s’ha tramés als Serveis 
Tècnics del Bisbat de Girona (Maria del Mar Ribé, arquitecte tècnic), 
prèvia reunió concertada pel 16 de novembre amb Mn. Joaquim Giol, 
membre del Consell Episcopal, Provicari General i responsable del 
patrimoni immobiliari del Bisbat. Durant la mateixa reunió s’ha 
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presentat la proposta d’intervenció per l’any 2021 a l’interior del temple 
i s’ha lliurat l’informe corresponent al departament de Cancelleria i 
Secretaria General (Maria Teresa Cebrià, cancellera) per a la seva 
valoració. 
 
Al respecte de l’estudi de l’entorn, s’han fet uns sondejos manuals a 
l'entorn de la capçalera i en breu començaran unes prospeccions 
geològiques que han de donar llum sobre la fonamentació d’aquest 
sector de l’edifici, on es concentren les esmentades patologies, i sobre 
el paisatge i el territori circumdants.  
 
Quant a l’estudi documental, s’està seguint amb el buidat de protocols 
notarials dels segles XIII i XIV, a càrrec de Josep Maria Gironella, i s’ha 
incorporat a l’equip el documentalista Ramon Sarobe, gràcies també a 
la col·laboració del Museu d'Història de Catalunya, per fer el buidatge 
de les visites pastorals dels segles XIV i XV, i altres documents que es 
conserven a l'Arxiu Diocesà de Girona. 
 
Es troben en procés de conservació i restauració diversos objectes de 
ferro recuperats a les excavacions del solar al nord, a càrrec de 
l'empresa ÀBAC, conservació-restauració, S.L. També s’han entregat 
noves mostres de ceràmica per ampliar l’estudi arqueomètric dels 
materials de la fase romànica (segles X-XI), anàlisi que està portant a 
terme l'equip format per Marta Valls, Jaume Buxeda i Marisol Madrid, 
d'ARQUB, GRACPE, del Departament d’Història i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona. 
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Funcionament intern 
 
Des que es varen reactivar les seccions de l’IEE el juny de 2015, la junta 
segueix comptat amb la col·laboració dels membres de les mateixes per 
al muntatge de les activitats o per acollir propostes per a noves accions. 
Està prevista la formació d’una nova secció sobre patrimoni 
contemporani, amb un grup de joves que te en marxa un projecte de 
dinamització dels búnquers de Masarac. Per més info sobre les seccions: 
http://iee.cat/seccions/ 
 
Des de l’acceptació, l’any 2014, de la biblioteca d’Albert Compte a la seu 
de l’Institut, on avui es troba degudament instal·lada en armaris 
compactes, se segueix amb la catalogació del fons a través de les 
Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG), i amb el programa 
Milenium. La responsable dels treballs de catalogació ha seguit essent 
Yolanda Alcalá, diplomada en Biblioteconomia i Documentació, 
Biblioteques especialitzades, que a causa de la COVID-19, ha vist 
aturada la seva tasca, que reprendrà aquest 2021. 
 
L’any 2020 l’Institut d’Estudis Empordanesos ha resultat de nou 
beneficiari de la subvenció que atorga el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya per a la contractació d’una persona jove en pràctiques, en el 
marc del Programa operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, subvenció 
cofinançada entre la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social 
Europeu. El mes d’abril finalitzava el contracte de pràctiques pels anys 
2019-2020, del que en va resultar beneficiada Laura Planas, graduada 
en Història de l’Art. Es pot descarregar la memòria de les activitats 
portades a terme a l’enllaç: 
http://iee.cat/wp-
content/uploads/2020/06/Mem%C3%B2ria_de_la_activitat-1.pdf  
 
Quant al nombre de socis, el total és de 345 socis numeraris, 18 socis 
protectors i 28 per intercanvis, i aquest any s’han produït: 
 
0 altes 

8 baixes (per ordre alfabètic): Enric Carreras Vigorós, Josep Peraferrer 
Bramon, Albert Gurt Pujades (defunció), Josep A. Rojas Mulet, Narcisa 
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Sala de Baig (defunció), Joaquim De Solà-Morales Dou, Eduard Rodeja 
de las Heras (defunció) i Centre de Recursos Pedagògics - Servei 
Educatiu de l'Alt Empordà. 

Comentar que aquest any l’IEE ha seguit presentant la documentació 
necessària a l’Agència Tributària de Catalunya (MODEL 993) per a 
formar part de les entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua 
catalana (estem donats d’alta), el que representa que els socis podran 
deduir-se la quota de socis a la quota íntegra de l’import sobre la renda 
de les persones físiques per donacions a aquesta mena d’entitats. 
Creiem que aquest fet pot ser un incentiu pels socis. 
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Difusió i presència de 
l’entitat 

 
Hem seguit essent presents en les celebracions anuals de Centres 
d’Estudis, com a la XXV Trobada de Centres d’Estudis Locals i 
Comarcals de les Terres de Girona, que enguany, degut a les 
circumstàncies provocades per la Covid-19, s’ha celebrat de forma 
virtual durant el matí del dissabte 19 de setembre. D’aquesta mateixa 
manera s’ha celebrat el Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local, 
programat per fer a El Vendrel els dies 29 a 31 d’octubre. L’IEE torna a 
ser membre actiu de la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de 
Figueres des del mes de desembre de 2019, i del jurat de la Beca de 
Recerca Ciutat de Figueres  que es va convocar el mes de setembre de 
2020, després de 5 anys de no fer-se. 
 
També seguim formant part del jurat de la II Beca d’investigació 
Eduard Puig Vayreda, acte que tindrà lloc el proper mes de febrer. La 
beca té caràcter biennal, i es concedeix a un projecte d’investigació 
inèdit en relació amb la viticultura i l’enologia en qualsevol d’aquests 
àmbits: històric, arquitectònic, etnològic, ambiental, turístic o 
econòmic. La iniciativa va ser posada en marxa l’any 2019 pel Consell 
Regulador de la DO Empordà, la Càtedra del Vi i l’Oli de l’Empordà, la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de Figueres. 
 
La presidenta ha representat l’IEE en els següents actes: 

•••• 3 de febrer: classe presencial als alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat 
de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, dins una jornada 
d’orientació professional 

•••• 22 de febrer: reunió informativa sobre El País de demà. Reflexions 
d’avui per a la Catalunya de demà, celebrada al Casino Sport de 
Figueres, i valoració de la proposta presentada 

•••• En peticions d’entrevistes per treballs de Recerca de Batxillerat, de 
les estudiants Mercè Coll i Violeta Santaló 

 
L’Institut d’Estudis Empordanesos segueix present a les xarxes socials, 
a través del web http://iee.cat/ -que recull la identitat, les notícies i tot 
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el que genera l’entitat al llarg de l’any-, la pàgina de facebook, 
https://www.facebook.com/ieempordanesos/ -on es promocionen totes 
les activitats-, i que en aquests moments ja ha assolit els 1.339 
seguidors. Des de l’any 2018 també som presents a instagram, amb 707 
seguidors, i twitter, amb l’etiqueta #ieempordanesos, amb 357 
seguidors. 
 
Major pes i importància, per a nosaltres, és la presència dels Annals a 
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). En aquests moments hi ha 
51 volums penjats. RACO ha integrat el seu catàleg dins el col·lectiu de 
les Universitats Catalanes. Això permet accedir directament des 
d’aquest catàleg al text complet dels articles: 
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos 
 
A nivell estadístic, des de RACO s’han fet 30.683 consultes durant el 
2020. A part de les fetes en l’àmbit del territori espanyol, que són la 
majoria, segueix amb un 18 % les que es fan des la Xina, el 6 % des dels 
EEUU i amb un 5 % des de Rússia. 
 
Els articles més consultats han estat: 

1. La fundació de la vila de Sant Miquel de Colera, de Marià Baig: 346 
2. Fugint dels tòpics: El meravellós desembarc dels grecs a Empúries, de 

Francesc Montero: 196 
3. El camp de concentració de Figueres (1939-1942), de Josep Clara: 186 
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El saldo inicial en començar l’any 2020 era 34.914,82.-€. Amb els 
ingressos obtinguts, 70.329,14.-€, s’ha disposat d’un total de 
105.243,96.-€.  
 
S’ha efectuat unes despeses per un total de 70.009,93.-€, per la qual 
cosa en el tancament de l’any tenim un saldo positiu de 35.234,03.-€. 
 
Aquí cal afegir els 1.175,80.-€ d’ingressos i els 458,17.- € de despeses 
en metàl·lic. 
 
TOTAL INGRESSOS: 71.504,94.- € 
TOTAL DESPESES: 70.468,10.- € 
DIFERÈNCIA: + 1.036,84.- € 
 
 

QUOTES SOCIS 

QUOTES SOCIS 12.900,00 € 

DOMICILIACIÓ, DEVOLUCIONS I IMPAGATS -1.956,42 € 

TOTAL QUOTES SOCIS 10.943,58 € 

VENDA DE 
LLIBRES 

MONOGRAFIA PEP VALLÈS 6.330,00 € 

DOMICILIACIÓ, DEVOLUCIONS I IMPAGATS -747,92 € 

TOTAL VENDA MONOGRAFIA PEP VALLÈS 5.582,08 € 

ALTRES VENDES 624,39 € 

TOTAL VENDES 6.206,47 € 

SUBVENCIONS 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 11.000,00 € 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 6.337,50 € 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES (conveni 2019-2020) 16.850,20 € 

OSIC_OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 7.690,83 € 

IRMU AJUTS A PROJECTES 3.102,50 € 

IRMU AJUTS A PUBLICACIONS 1.085,00 € 

FUNDACIÓ PRIVADA ALBERT TOMÀS 200,00 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA_ACTIVITATS 2.790,00 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA_EDICIONS 5.000,00 € 

TOTAL SUBVENCIONS 54.056,03 € 

ALTRES  298,86 € 

TOTAL INGRESSOS 71.504,94 € 

 
 
 
 
 



 

 

31 

LLIBRES 28.468,78 € 

ANNALS núm. 50 
(pendent 2019) 

MAQUETACIÓ 3.276,00 € 

IMPRESSIÓ 3.234,50 € 

DISTRIBUCIÓ 1.153,34 € 

TOTAL 7.663,84 € 

ANNALS núm. 51 (2020) 

MAQUETACIÓ 5.191,68 € 

IMPRESSIÓ 5.285,64 € 

TRADUCCIÓ I REVISIÓ 120,00 € 

TOTAL 10.597,32 € 

MONOGRAFIA  
HOMENATGE PEP VALLÈS 

TEXTOS 850,00 € 

CORRECCIÓ 677,60 € 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 1.089,00 € 

DRETS D’IMATGE 911,49 € 

MAQUETACIÓ 1.331,20 € 

IMPRESSIÓ 4.742,04 € 

DISTRIBUCIÓ 106,29 € 

TOTAL 9.707,62 € 

AJUDA A L’EDICIÓ DEL LLIBRE DE ROMÀ I ROSSELL (J. ARMANGUÉ) 500,00 € 

ACTIVITATS 3.478,66 € 

PREMIS ALBERT COMPTE 1.000,00 € 

CONFÈRENCIA ANY SANT DE SANT PERE DE RODES 150,00 € 

MIL·LENARI ESGLÉSIA SANT PERE 450,00 € 

X JORNADES DE L’EMPORDÀ COM ACTIU ECONÒMIC 1.052,40 € 

REPENSEM L’EMPORDÀ. EDUCACIÓ 1.976,26 € 

TOTAL PROJECTE ARQUEOLOGIA 19.562,70 € 

GESTORIA I OFICINA 2.455,95 € 

COMUNITAT DE VEÏNS 182,60 € 

CANVI DIPÒSIT D’AIGUA_COMUNITAT DE VEÏNS 128,88 € 

GESTORIA ALBERT 1.241,40 € 

MICROSOFT PAYMENT 69,00 € 

CORREUS 239,03 € 

ASSEGURANÇA ARC COOP. SCCL 236,60 € 

CAIXETA 250,00 € 

ALTRES 108,44 € 

SERVEIS BANCARIS 60,00 € 

SUBMINISTRAMENTS  1.511,61 € 

TELÈFON: JAZZTEL 604,43 € 

LLUM: ENDESA 445,43 € 

AIGUA: FISERSA 461,75 € 

DIVERSOS 619,37 € 

PAPERERIA I COPISTERIA 434,37 € 

COORDINADORA DE CENTRES DE PARLA CATALANA 185,00 € 
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NÒMINES 13.161,03 € 

NÒMINES ALBERT OLLÉ 3.208,04 € 

SEGURETAT SOCIAL ALBERT OLLÉ 1.293,05 € 

NÒMINES LAURA PLANAS_2020 5.287,24 € 

SEGURETAT SOCIAL LAURA 2.630,90 € 

IRPF TRIMESTRAL 741,80 € 

TOTAL DESPESES 70.468,10.- € 
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Proposta d’activitats  

per l’any 2021 
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Publicacions 
 
Publicació dels Annals 
Quant a publicacions, se seguirà amb l’edició del proper número dels 
Annals, el 52, amb els diversos apartats de dossier i miscel·lània. 
 

Segones publicacions 
Es publicaran les comunicacions presentades al II Congrés de l’Espai 
Català Transfronterer (CECT): els segles VIII a l’XI a través de 
l’arqueologia, en format digital. També s’inclouran nous treballs sobre 
la recerca que es porta a terme al jaciment de la Basílica de Castelló 
d’Empúries. Amb aquest volum es començarà una nova col·lecció de 
l’IEE, que possiblement rebrà el nom d’IEEDigital o edicions digitals 
empordaneses. 

 

Activitats 
 
III Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT). 
Música tradicional a l’espai català transfronterer 
Des de l’any 2016 l’Institut d’Estudis Empordanesos ha organitzat, en 
col·laboració amb el Consorci d’Estudis Catalans (a través del conveni 
que manté amb la delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a la 
Catalunya del Nord), dos congressos, de temàtica molt diversa. En 
aquesta ocasió el projecte neix de la col·laboració entre l’IEE i 
l’associació WORLD HARMONIES de Perpinyà. La temàtica escollida 
porta per títol LA MÚSICA TRADICIONAL, sota dues accions 
diferenciades: 
 

1. EL CANT DE LA CANYA: aquesta acció gira a l’entorn de 
l’explotació d’aquesta planta, ben present en el territori 
transfronterer que ens ocupa, i del seu ús per a la confecció 
d’elements imprescindibles per al funcionament de determinats 
instruments de vent, tant de música clàssica com tradicional. 
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Proposem treballar i valorar aquests temes implicant-hi també 
els instrumentistes i els fabricants d’instruments, i fent accions 
que posin en valor aquest element. En aquest marc sonor i 
patrimonial de la canya, es proposa organitzar un seguit 
d’activitats: 
• Congrés-taula rodona 
• Exposició fotogràfica i de materials en vitrines 
• Exposició de luthiers 
• Taller de fabricació d’instruments de canya 
• Concerts d’instrumentistes 
• Música al carrer 

 
2. LA MÚSICA i ELS MÚSICS GITANOS TRANSFRONTERERS: amb 

aquesta acció es proposa generar noves presentacions o 
publicacions que ampliaran i enriquiran les dades que es disposen 
sobre el tema i que havien de culminar amb l’exposició Els músics 
gitanos de la rumba, que s’havia d’inaugurar el 27 de març passat 
al Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, i que s’ha hagut 
d’ajornar. Estem treballant sobre el tema gitano i les 
manifestacions culturals d’aquest poble en el camp de la música, 
al costat d’historiadors i personalitats que han estudiat aquest 
tema amb l'objectiu final de poder publicar-ho i aportar noves 
contribucions a la seva història. 
• Treball de recerca històrica 
• Preparació de materials audiovisuals 
• Reunions i sessions de treball 

 
Repensem l’Empordà 
S’està valorant la possibilitat de celebrar també aquest any una nova 
edició del Repensem l’Empordà. És un tema que tractarem en una propera 
reunió de junta. La jornada es faria entre final d’octubre i principi de 
novembre, com en les anteriors edicions. 
   

Exposició homenatge a Josep Vallés 
Entre els dies 5 de març al 16 de maig l’exposició estarà a Figueres. I 
està previst que itineri a Agramunt entorn del 19 de setembre. 
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XI Jornades L’Empordà. El paisatge, com actiu 
econòmic 
Des de la desena edició, s’ha proposat seguir amb les jornades amb el 
format visites culturals de promoció de les iniciatives públiques i 
privades que promocionen el patrimoni empordanès. Al mateix temps, 
les entitats organitzadores, l’Institut d’Estudis Empordanesos, 
Setmanari de l’Alt Empordà i l’Associació Via Pirena, juntament amb la 
Fundació Gala Salvador Dalí, proposen la convocatòria d’un premi, 
Empordà, economia i paisatge, amb l’objectiu de guardonar les iniciatives, 
públiques i privades, en l'àmbit empresarial, comercial, cultural i 
social, que fomentin sinergies entre l’activitat econòmica i la 
valorització del paisatge, des de la creació, la investigació, l’activitat i 
la producció de qualitat realitzada a l'Empordà per persones o 
col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions 
empordaneses que les promouen o les produeixen. Les iniciatives 
guardonades han de contribuir al desenvolupament sostenible de 
l'Empordà. 

 
Projecte de Recerca 
Aquest any 2021 culmina el projecte de recerca en arqueologia: La 
fundació de la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt 

Empordà). L’evolució dels edificis cultuals (segles VIII-XV). Aquest any se 
seguirà amb els treballs arqueològics de camp, que està previst es 
puguin fer a l’interior de la Basílica, els estudis documentals, la recerca 
de l’entorn geològic i la difusió a través de la publicació digital del III 
CECT. L’IEE té previst presentar-se a la convocatòria del proper 
quadrienni, 2022-2025, que presumiblement farà Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya a final d’aquest any 2021, per a 
poder continuar amb aquesta recerca, que fins ara ha proporcionat 
interessants resultats. 
 

Premis de recerca de batxillerat 
Ja s’han convocat els premis Albert Compte a treballs de recerca 
d’humanitats i ciències socials, en la seva XXena edició, i els dedicats a 
Josep Maria Álvarez a treballs de recerca de medi ambient i natura, en 
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la seva XXXIena edició. Se seguirà amb el mateix calendari iniciat l’any 
passat, que s’ajusta millor al cicle educatiu dels estudiants. 

 
Col·laboracions amb altres organismes i entitats 
Seguirem donant suport als organismes i entitats que ens ho sol·licitin. 
Fins al moment tenim previstes per l’any 2021 les següents 
col·laboracions: 
 

• Membres de jurat de la II Beca d’investigació Eduard Puig 
Vayreda, acte que tindrà lloc el proper mes de febrer 

• Amb les celebracions de l’Any Sant del monestir de Sant Pere de 
Rodes, i en la preparació de la commemoració del mil·lenari de 
l’església que tindrà lloc l’any 2022 

• Amb el projecte d’estudi i difusió del conjunt de búnquers 
Masarac, que està portant a terme un grup de joves format per 
Ícar Romero, Josep Tremoleda i Pedro Almendros 

 

Difusió i presència de l’entitat 
Seguirem donant suport i essent presents allà on se’ns demani i creiem 
que s’ajusta als objectius i interessos de la nostra entitat, així com en 
les celebracions anuals de Centres d’Estudis, com són la Trobada de 
Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona i el 
Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local, i de representació a la 
ciutat de Figueres en la Comissió del Nomenclàtor . 
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CONCEPTE DETALL CONCEPTE INGRESSOS 

QUOTES SOCIS SOCIS 2020 11.000,00 € 

SUBVENCIONS 

OFICINA DE SUPORT A L’INICIATIVA CULTURAL (Projecte) 7.700,00 € 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES (Projecte) 12.700,00 € 

IRMU RECERCA (Projecte) 1.800,00 € 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 6.200,00 € 

IRMU (publicacions) 800,00 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA (publicacions) 3.800,00 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA (activitats) 2.000,00 € 

EURODISTRICTE - III CECT 4.900,00 € 

SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ 4.000,00 € 

SUBVENCIONS PENDENTS 2020 (SOC) 2.200,00 € 

VENDA DE LLIBRES   2.500,00 € 

TOTAL  59.600,00 € 

 

CONCEPTE DETALL CONCEPTE DESPESES 

ANNALS 2021  

DIGITAL PRESS AND PRINT, S.L. 3.500,00 € 

GRÀFIQUES ALZAMORA 3.500,00 € 

TRADUCCIÓ BÀRBARA SCHMITT 120,00 € 

ENVIAMENTS 800,00 € 

 TOTAL  7.920,00 € 

PUBLICACIÓ DIGITAL IICECT DIGITAL PRESS AND PRINT, S.L. 2.500,00 € 

AJUTS A PUBLICACIONS 1.000,00 € 

ACTIVITATS  

III CECT 6.000,00 € 

XI JORNADES EMPORDÀ 1.000,00 € 

REPENSEM 1.800,00 € 

 ACTIVITATS NO PREVISTES 1.800,00 € 

  TOTAL 10.600,00€  

PROJECTE DE RECERCA  15.000,00 € 

BIBLIOTECA CATALOGACIÓ BIBLIOTECA A. COMPTE 6.000,00 € 

PREMIS  RECERCA PREMIS ALBERT COMPTE 300,00 € 

NÒMINES 

ALBERT OLLÉ 3.300,00 € 

ADMINISTRATIU 2 2.000,00 € 

SEGURETAT SOCIAL 3.000,00 € 

 IMPOSTOS AEAT 2.000,00 € 

GESTORIA GESTORIA ALBERT 1.300,00 € 

ASSEGURANÇA  ARC 240,00 € 

COORDINADORA CENTRES QUOTA 2021 185,00 € 

DOI INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS 180,00 € 

PROGRAMACIÓ MICROSOFT PAYMENT 70,00 € 

SUBMINISTRAMENTS 

REBUT AIGUA 470,00 € 

REBUT LLUM 500,00 € 

REBUT TELÈFON 650,00 € 
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PAPERERIA   300,00 € 

DESPESES BANCÀRIES   1.900,00 € 

COMUNITAT VEÏNS   185,00 € 

TOTAL 59.600,00 € 

 


