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Publicacions 
 

Publicació dels Annals 
El volum núm. 53 dels Annals s’ha fet amb el mateix caràcter miscel·lani que 

caracteritza la publicació, amb la participació d’un total de 25 autors per 17 articles. 

La temàtica dels treballs d’enguany s’ha centrat en el camp de l’arqueologia i la 

història, i amb un apartat dedicat a l’actualitat, amb textos d’investigadors ja 

habituals en la publicació i amb d’altres que hi han participat per primera vegada. 

També hi trobem els treballs dels guanyadors dels premis als treballs de recerca de 

batxillerat de l’any anterior, 2021, que corresponen a la XXena convocatòria del 

premi Albert Compte -per treballs d’humanitats i ciències socials- i XXXIena del premi 

Josep Maria Álvarez -per treballs de medi ambient i natura. 
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Com ja hem comentat en anteriors memòries, des de l’any 2015, sota la presidència 

d’Anna Maria Puig i la direcció editorial de Pere Gifre, i amb la implicació del 

coordinador de la Secció de publicacions de l’IEE, Marià Baig, s’estan seguint totes 

les passes per assolir els criteris de qualitat editorial i científica dels Annals, en vies 

d’una major professionalització, impacte i visibilitat internacionals.  

 

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). Raco 

funciona amb el programa de codi lliure Open Journal Systems (OJS), desenvolupat 

pel Public Knowledge Project (PKP). Els volums publicats es poden consultar a: 

https://raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/issue/archive 

 

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, historiador, Institut Ramon Muntaner de Figueres 
 Lluís Serrano Jiménez, historiador, 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, 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 

 

https://raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/issue/archive
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La presentació es va fer el dissabte 17 de desembre, a les 11h del matí, a la Sala 

Brossa-Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres. L’acte va comptar amb 

la participació de Pere Gifre, director dels Annals; Anna Maria Puig, presidenta de 

l’IEE; Alfons Martínez, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres; i Jordi 

Masquef, diputat de la Diputació de Girona. Està gravada i es pot seguir al següent 

enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=uCywbiMVovg  

 

La publicació dels Annals ha comtat enguany amb el suport de la Diputació de Girona 

i la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uCywbiMVovg
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Activitats 
 

Exposició fotogràfica. Mil·lenari del monestir de Sant Pere de 

Rodes 
La participació de l’Institut d’Estudis Empordanesos en els actes de celebració del 

mil·lenari de l’església del monestir de Sant Pere de Rodes (Port de la Selva) ha 

consistit en l’elaboració de materials i continguts per l’exposició fotogràfica Sant 

Pere de Rodes, l’objectiu immortal. Fotografies i fotògrafs s. XIX-XXI.  

 

 
L’exposició es va inaugurar el dissabte 30 d’abril, a les 12h del migdia, a la sala de 

llevant del monestir, i hi romandrà de forma permanent. L’activitat ha comptat amb 
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el suport de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que és la promotora dels actes 

de celebració del mil·lenari, que finalitzaran el mes de maig de l’any 2023, a més del 

suport de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres. 

 

 
 

L’equip responsable dels treballs ha estat format per Anna Maria Puig -presidenta 

de l’IEE-, Sònia Masmartí -conservadora del conjunt monumental de Sant Pere de 

Rodes-, Jordi Meli -fotògraf-, Josep Puig -historiador- i Pep Canaleta -dissenyador-.  

 

El contingut de la mostra fotogràfica és un veritable reportatge sobre l’evolució del 

monument des que fou abandonat a final del segle XVIII, i de tot el procés de 

recuperació que s’ha seguit fins arribar a dia d’avui. Majoritàriament són imatges de 

fotògrafs de la zona, bona part d’elles inèdites, que es conserven en els següents 

arxius: 

 

- Àlbum Rubaudonadeu. Biblioteca Fages de Climent, Figueres. 
- Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya 
- Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Ajuntament de Girona-CRDI (Fons Joan 

Subias i Galter) 
- Arxiu Mas. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic 
- Arxiu Meli 
- Arxiu del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona 
- Col·lecció Anna Maria Moncanut Cortada 
- Fons Joaquim Fort de Ribot 
- Fons Narcís Roget 
- Fons Francisco de Quiroga 
- INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona 
- Arxius fotogràfics privats de Jordi Casals Coll “Meli”, Manel Casanovas Andrés 

i Jordi Puig 
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Entre els fotògrafs, s’hi troben, per odre alfabètic: 

 

- Antoni Bartomeus Casanovas (Barcelona, 1856 – Cadaqués, 1935) 
- Josep Maria Cañellas Mata (Reus, 1856 – París, 1902) 
- Melitó Casals Casas, Meli (Roda de Ter, 1910 – Figueres,1990) 
- Jordi Casals Coll, Meli (Figueres, 1961) 
- Manel Casanovas Andrés (Roses, 1951) 
- Valentí Fargnoli Annetta (Barcelona, 1885 – Girona, 1944) 
- Joaquim Fort de Ribot (Figueres, 1924-2005) 
- Josep Gaspar Serra (Manresa, 1892 – Barcelona,1970) 
- Manuel Genovart i Boixet (Barcelona, 1895-1980) 
- Ferran Lorda i Roig (Mataró,1896- Barcelona,1979) 
- Sebastià Martí Calvo (Girona, 1945 – Sant Gregori, 2013) 
- Joan Moncanut Martí (Figueres, 1919-2006) 
- Jordi Puig Castellano (Cerdanyola del Vallès, 1963) 
- Francisco de Quiroga Trujillo (Figueres, 1921-2012) 
- Francesc Ribera i Colomer (Barcelona, 1912-2015) 
- Narcís Roget Oliveras (Figueres, 1873-1950) 
- Lucien Roisin Besnard (París, 1884 – Barcelona, 1943) 
- Joan Subias Galter (Girona, 1897 – Barcelona, 1984) 
- Àngel Toldrà Viazo (Barcelona, 1867-1956) 
- Lluís Marià Vidal Carreras (Barcelona, 1842-1922) 

 
L’exposició es pot visitar de forma gratuïta, amb el mateix preu d’entrada al 

monestir. Des que es va inaugurar, i fins a tancament de l’any, han visitat l'exposició 

més de 65.000 persones.  

 

Per a més informació: https://iee.cat/exposicio-fotografica-a-sant-pere-de-rodes/  

 

  

https://iee.cat/exposicio-fotografica-a-sant-pere-de-rodes/
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Exposició Els Cants de la Canya (III CECT) 
L’exposició va itinerar aquest estiu a Fortià (Alt Empordà), en el marc de la Festa 

Major de Sant Cels. La petició va ser presentada per l’Ajuntament de la població, pels 

dies 27 de juliol a 8 d’agost. El muntatge de plafons i vitrines -cedides per la 

Diputació de Girona-, es va fer a la sala del Centre Agrícola i Social, i la seva 

presentació va anar lligada a l’entrega del guardó Segell de Fortià a un músic del 

poble. 

 

El 8 d’octubre, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni Cultural, a petició 

del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’exposició es va tornar a portar a Vila-sacra, 

i es va complementar amb una visita guiada a càrrec de Jordi Jordà. 

 

V Repensem l’Empordà. Com ens relacionem amb la natura? 
El dissabte 8 d’octubre, de 10 a 13:30h, va tenir lloc la celebració de la 5ena edició 

del Repensem l’Empordà, a l’auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc. 

El programa es va centrar en la problemàtica que genera la interacció entre l’home 

i la natura. Avui dia aquesta relació ha deixat de ser harmònica i equilibrada, i ha 

esdevingut especialment desmesurada des que la natura ha entrat a formar part del 

lleure de les persones, com ha succeït sobretot arran de la Covid. 

 

El programa es va organitzar en base a dues ponències i dues taules rodones, en què 

es varen tractar diversos temes entorn de la protecció i la preservació de la natura, 

així com de la gestió i la planificació de les activitats que s’hi porten a terme: 

 
 
BENVINGUDA, 9.15-9.30h 
 
PONÈNCIES, 9.30-10.10h 
 
Sara Sánchez, tècnica Consorci Alta Garrotxa 
Albert Soler, representant del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya 

 
PAUSA-CAFÈ, 10.10-10.30h 
 
TAULA 1. Plantejament i presentació de la problemàtica, 10.30-12.00h 
 
Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural a Girona 
Joan Fuentes, alcalde de Capmany 
Narcís Poch, coordinador territorial de Girona d’Unió de Pagesos 
 
TAULA 2. De com regular i buscar solucions, 12.00-13.30h 
 
Jaume Delclòs, president del Centre Excursionista Empordanès 
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Ponç Feliu, director del Parc Natural del Cap de Creus 
Carles Soler, responsable dels “Reptes del Dr. Soler” 
 
CLOENDA, 13,30h 
 

 

 
Per a més informació: https://iee.cat/repensem-lemporda-8-doctubre/ 
 

Assistència: l’activitat era gratuïta i es varen inscriure un total de 66 persones 

(algunes altres varen assistir sense inscripció). La jornada es va emetre en 

streaming, i està gravada i es pot seguir al canal Youtube de l’IEE clicant en el 

següent enllaç: 

https://www.youtube.com/channel/UCfYroPwM2IEELXGPjqG0vLA 

Fins al moment de tancar aquesta memòria compta amb un total de 254 

visualitzacions. 

https://iee.cat/repensem-lemporda-8-doctubre/
https://www.youtube.com/channel/UCfYroPwM2IEELXGPjqG0vLA
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Excursió El camí dels monjos de Sant Pere de Rodes a Vila-sacra 

i Figueres 
En el marc dels actes de celebració del mil·lenari del monestir de Sant Pere de Rodes, 

l’Institut d’Estudis Empordanesos va organitzar una sortida pel dia 13 de novembre 

amb la intenció d’unir les poblacions de Vila-sacra i Figueres, que foren escollides 

pels monjos de Sant Pere de Rodes per allotjar el monestir un cop aquests varen 

abandonar la vella casa de la muntanya de Verdera l’any 1789. Aquesta part de la 

història de la comunitat monàstica, tot i que força estudiada, resta encara poc 

coneguda. La sortida, que es va fer a peu, tenia un recorregut total d’uns 11 km, i 

d’accés fàcil. 

 

El traçat fou elaborat pel responsable dels Reptes del Doctor Soler, que, des de l’any 

2015 organitza reptes mensuals amb format de proves esportives en diferents 

localitzacions de l’Alt Empordà. Aquestes activitats tenen una àmplia resposta de 

participants, i es gestionen a través d’instagram i facebook. L’oferta és lliure i 

gratuïta, i està oberta a tothom.  

 

El track del recorregut de la sortida, tot i que aquesta estava ben indicada i assistida 

per col·laboradors, es va poder seguir al següent enllaç: 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=4103597 

 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=4103597
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L’activitat va ser gratuïta i precisava d’inscripció prèvia. Va comptar amb el suport 

de l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Vila-sacra, i amb el de l’Agència 

Catalana del Patrimoni Cultural. 

 

Per a més informació: https://iee.cat/cami-dels-monjos-de-sant-pere-13-de-

novembre/  

 
Assistència: 96 inscrits 

 

https://iee.cat/cami-dels-monjos-de-sant-pere-13-de-novembre/
https://iee.cat/cami-dels-monjos-de-sant-pere-13-de-novembre/
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Jornades sobre patrimoni fotogràfic: Els àlbums Rubaudonadeu 

del fotògraf Josep M. Cañellas dipositats a la Biblioteca de 

Figueres 
L’any 2022 la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres ha celebrat el seu 

centenari. Amb motiu d’aquest aniversari, l’entitat va programar, al llarg de l’any, un 

seguit d’activitats extraordinàries, al marge de la programació cultural habitual. 

Entre aquestes es trobava aquesta jornada sobre patrimoni fotogràfic, que es va 

organitzar de forma conjunta amb l’Institut d’Estudis Empordanesos, i que va tenir 

lloc el dissabte 26 de novembre a l’Auditori Caputxins de Figueres. 

 

 
Els àlbums Rubaudonadeu són una col·lecció de 555 fotografies, testimoni únic de 

la història social empordanesa (paisatge, pobles, gent, oficis, lleure…) de final del 
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segle XIX. El seu autor, Josep Maria Cañellas (Reus, 1856-París, 1902) fou un fotògraf 

avançat al seu temps per la seva tècnica en la realització d’instantànies de carrer. 

Cañellas ha estat analitzat des de diverses perspectives (etnogràfiques, artístiques, 

tècniques…), entre les quals destaquen els estudis realitzats per Inés Padrosa, David 

Iglesias, Anna Capella, Jaume Santaló, Joan Cos, Pep Parer, Alain Fourquier, Ken 

Jacobson i Josep Algans.  

 

 
 

Amb aquesta jornada es pretenia posar de relleu les darreres investigacions sobre 

el fotògraf Josep Maria Cañellas i la tècnica que va utilitzar en els seus reportatges. 

La Biblioteca, conscient dipositària dels àlbums Rubaudonadeu, també va aprofitar 
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l’ocasió per a presentar la restauració i la digitalització dels àlbums, que es va fer 

l’any 2019. 

 

Per a més informació: https://iee.cat/jornada-rubadonadeu-canellas-26-

novembre/ 

 

Assistència: 58 inscrits. La jornada està gravada i es pot seguir al canal Youtube de 

l’IEE clicant en el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/channel/UCfYroPwM2IEELXGPjqG0vLA 

Fins al moment de tancar aquesta memòria compta amb un total de 161 

visualitzacions. 

 

IV Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT).  
Des de la secció d’Art de l’IEE, aquest any s’han elaborat els continguts del IV CECT. 

L’art. Un pont de connexió de la cultura catalana entre la Catalunya del Nord i la del 

Sud. El projecte es va presentar a la convocatòria 2022-2023 de subvencions 

pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a 

l'Espai Català Transfronterer, que fou aprovat el passat mes de juliol. L’IEE porta des 

de l’any 2016 organitzant projectes bianuals que es desenvolupen en el marc de 

l’Espai Català Transfronterer. En totes les ocasions, les activitats han estat possibles 

gràcies al suport econòmic del fons comú entre la Generalitat de Catalunya i el 

Consell Departamental dels Pirineus Orientals, i als ajuts municipals dels llocs on 

s’han desenvolupat. 

 

El projecte, que culminarà l’any 2023, compta amb el suport i la participació de les 

següents entitats de la Catalunya del Nord: la Secció de l’Institut d’Estudis Catalans 

a Perpinyà, l’Agrupació Europea Cooperació Territorial (AECT) de les Valls 

Catalanes- País d'Art i Història (Prats de Molló), i l’Ajuntament d’Amélie les Bains. 

 

 

La temàtica del congrés se centra en: 

 

- Ceret a principi del segle XX, entre l’arcàdia mediterrània i la “meca del 
Cubisme” 

- Arístides Maillol, Déodat de Severac i Gustau Violet, enllaços de tradició 
cultural catalana 

- Picasso i l’essència de la cultura catalana, entre París, Ceret i Perpinyà 
- Referents de la cultura catalana de Salvador Dalí entre París, Nova York i 

Ceret 
- Exili, camps de refugiats i artistes que s’ajuden a fugir de l’infern: Martí Vives 

com enllaç 

https://iee.cat/jornada-rubadonadeu-canellas-26-novembre/
https://iee.cat/jornada-rubadonadeu-canellas-26-novembre/
https://www.youtube.com/channel/UCfYroPwM2IEELXGPjqG0vLA
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- La identitat catalana en els artistes de la Catalunya del Nord en els anys 
cinquanta a setanta del segle XX. Des d’Edourad Pignon a Joan Felip Vilà 

 

Com en les anteriors ocasions, es proposa organitzar una doble jornada, que 

detallarem a les activitats previstes per l’any 2023. 

 

Premis de recerca de batxillerat 
El 18 de març de 2022 es tancava el termini de presentació dels treballs de recerca 

de batxillerat a les següents convocatòries: 

 

- XXI Premi Albert Compte a treballs de recerca d’humanitats i ciències socials 
- XXXII Premi Josep M. Álvarez a treballs de recerca de medi ambient i natura 
- I Premi Fàtima Bosch a treballs de recerca de ciències 

 

Des de fa uns anys, l’organització dels premis es convoca de forma conjunta entre 

l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE) i la Institució Alt Empordanesa per a la 

Defensa i l’Estudi de la Natura (IAEDEN). Aquest any també es va afegir a la 

convocatòria l’Associació Catalana per la Divulgació Científica (ACDIC). Les 

diferents entitats, amb aquests premis, volen posar de relleu i homenatjar la figura 

d’uns professors, molt vinculats a la ciutat de Figueres, que, des dels seus respectius 

camps, creiem que mereixen un reconeixement per la seva tasca docent entre els 

joves. Amb el premi Fàtima Bosch, l’ACDIC també vol retre homenatge a totes les 

professores de secundària que, a causa del seu gènere, no van poder exercir la 

docència a l’Alt Empordà fins l’any 1932. 
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Els treballs presentats al Premi Albert Compte han de tenir una temàtica relacionada 

amb la Geografia, la Història i l’Art, ciències socials, en general, i s’han de centrar en 

l’àmbit empordanès. Els treballs presentats al Premi Josep Maria Álvarez han de 

tractar sobre temes relacionats amb la natura i el medi ambient. Els treballs 

presentats al Premi Fàtima Bosch corresponen al camp de les Ciències, entre 

aquestes la Química, la Física i la Biologia. 

 

Per cadascun dels premis es va constituir un jurat format per especialistes de les 

diferents matèries i docents. El veredicte es va emetre el dia 22 d’abril, durant la 

revetlla de Sant Jordi, en un acte obert a tots els públics a l’Auditori Caputxins de 

Figueres. 
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La guanyadora dels premis Compte d’aquesta edició fou Xènia Pujolràs Moret, de 

l’IES Cendrassos, amb el treball: La vida de les dones a pagès. 

 

Els dos accèssits foren per: 

 

 Aina Matamala Tusset, de l’IES Monturiol de Figueres, pel treball La 
maternitat d’Elna 

 Laura Santmiquel Franch, de l’IES Ramon Muntaner de Figueres, pel treball 
Un figuerenc a Mauthausen 

 

Per a més informació: https://iee.cat/premis-de-recerca-de-batxillerat-2022/ i 

https://iee.cat/premiats/  

 

Exposició Josep Vallés entre l’Alquímia i l’Art 
La tasca realitzada per Mariona Seguranyes com a comissària d’aquesta exposició, 

va resultar finalista dels premis de l’Associació Catalana de Crítica d’Art de l’any 

2021-2022 en la categoria de CRÍTICA. La gala de lliurament de premis es va fer el 

23 de març a les 19:00 h a l’Auditori Meier del MACBA, a Barcelona. 

 

Col·laboracions amb altres organismes i entitats 
L’IEE ha seguit donant suport als organismes i entitats que s’han adreçat a nosaltres 

per sol·licitar-lo, sempre d’acord amb les possibilitats i els objectius de la nostra 

entitat: 

 

 Ens hem adherit a la petició de no eliminació de l’estació de tren del centre de 

Figueres, organitzada des de l’IAEDEN, que va consistir en l’emissió d’una 

campanya de vídeos, presentada el mes de febrer 

 

 Ens hem adherit a la petició, també sol·licitada per l’IAEDEN, de no 

instal·lació del parc eòlic Galatea al municipi de la Jonquera i de presentació 

d’al·legacions contra el projecte, que es varen trametre el mes de març al 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat 

de Catalunya 

 

 S’ha donat suport al projecte LIFE medCLIFFS, centrat en la gestió d’espècies 

de plantes invasores als penya-segats mediterranis. Aquest ja va rebre el 

recolzament de l’IEE quan es va presentar a la convocatòria LIFE 2020. Al 

llarg d’aquest any s’ha demanat l’adhesió de la nostra entitat a la campanya 

impulsada per tal de fomentar la participació ciutadana i la seva difusió, que 

ha estat dirigida per Sònia Garcia, responsable del projecte, investigadora 

https://iee.cat/premis-de-recerca-de-batxillerat-2022/
https://iee.cat/premiats/
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“Ramón y Cajal” i membre de l'Institut Botànic de Barcelona (CSIC). Les 

accions es va iniciar el mes de març a partir d’una reunió celebrada al Centre 

d’educació ambiental del Parc Natural del Cap de Creus, situat a l’edifici del 

Mas Caials de Cadaqués 

 

 S’ha donat suport a la organització de la 10ena Pujada a Sant Pere de Rodes, 

una activitat que es fa des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb 

el recolzament de diferents ajuntaments i entitats de la zona, i que va tenir 

lloc el diumenge 1 de maig 

 

 S’ha participat en l’homenatge i reconeixement a la trajectòria i la tasca 

portada a terme per Carlos Díaz Capmany, en especial per recuperar, 

potenciar i promocionar la fortalesa del Castell de Sant Ferran de Figueres. 

Aquest es va celebrar el dia 27 de maig. L’IEE va oferir a l’homenatjat un llibre 

que recull totes les seves publicacions als Annals des de l’any 1999  

 

 S’ha donat suport econòmic a la publicació del segon volum del Cicle de 

poesia “Baix Continu”, que surt de la trobada de poetesses contemporànies, 

arrelades al territori, que organitza el Centre d’Art i Cultura ARBAR, i que es 

va fer el 20 d’agost al mateix centre, ubicat a La Vall de Santa Creu 

 
 Ens hem adherit, mitjançant carta, a la campanya engegada des de la 

Coordinadora d’Associacions per la llengua Catalana (CAL), realitzada entre 

els mesos de setembre i octubre. Aquesta va desembocar en una reunió amb 

els responsables de l'Ajuntament de Figueres per tal d’alertar sobre el 

malmès estat del català a la ciutat i per demanar que les institucions 

municipals es ratifiquin en el seu paper fonamental en la percepció social de 

la llengua i la implantació de les lleis necessàries per a la seva protecció 

 

 S’ha cedit material a l’exposició La Cate. Cent anys de teatre a l’esquena, a 

petició del comissari Alfons Gumbau. L’exposició, que es va fer en el marc dels 

actes de celebració del centenari de La Cate, ha estat un repàs pels cent anys 

de teatre de l’entitat. Es va inaugurar el 12 de novembre i ha restat oberta 

fins el 8 de gener de 2023 

 
 Ens han arribat consultes i peticions de diversa índole, que s’han intentat 

atendre, com ara els cas de la identificació d’unes restes arquitectòniques que 

es conserven en una casa de Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà). També 

s’ha cedit una fotografia del fons de l’Arxiu Albert Compte per a un estudi 

arquitectònic 
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 S’ha avalat el projecte de recerca: Avaluar els efectes del canvi paisatgístic a 

través de les terrasses de pedra seca de la vall de l’Alta Muga: perspectives 

ambientals i patrimonials transfrontereres, de l’investigador David Pavón 

Gamero, presentat a la candidatura de Beques de Recerca Francesc Eiximenis 

2022, convocada per l’Institut Ramon Muntaner i la Diputació de Girona 
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Projecte de recerca 
 
La villa Castilione i la domus Sanctae Maria Virgini Christi en el territorio 

o pagus petralatense. La població altmedieval a l’entorn de l’estany de 

Castelló  
Després d’haver culminat amb èxit el projecte quadriennal 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), pels anys 2018-2021, 

l’IEE es va presentar a la convocatòria 2022-2025 amb el projecte: La villa Castilione 

i la domus Sanctae Maria Virgini Christi en el territorio o pagus petralatense. La 

població altmedieval a l’entorn de l’estany de Castelló, redactat per la investigadora 

principal Anna Maria Puig. El projecte compta amb la participació d’un equip 

plurisciplinar, d’especialistes en diferents matèries i disciplines, la major part dels 

quals ja varen formar part de l’equip de l’anterior quadrienni. 

 

El projecte es va presentar l’11 de febrer i fou aprovat el 21 de juny pels tribunals 

avaluadors de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i la Subdirecció General del 

Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic (ARQ001SOL-146-2022 / 437 

CU00050). Finalment, ha estat dotat amb 64.600,22 €, que es repartiran en les 4 

anualitats, tal com es va resoldre i publicar el 2 de novembre passat. A més del 

finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el projecte 

compta, en les seves diverses fases, amb el suport econòmic dels ajuntaments de 

Castelló d’Empúries, Pedret i Marzà, i Peralada, i la col·laboració del Museu 

d’Història de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner (IRMU). 

 

La col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’ha formalitzat en el 

conveni que es signar el passat 15 de desembre. 

 
Intervenció arqueològica al Pont de Pedret (Pedret i Marzà) 

Aquesta es va portar a terme el mes d’abril (ARQ002PREV_00003203-2022; R/N 

518 K121 N530-2022/1-37572), amb la proposta fer l’estudi del pont al mateix 

temps que es desbrossava l’entorn de l’estructura, es feia l’aixecament planimètric i 

fotogrametria, i, finalment, es procedia a la seva consolidació. Paral·lelament, també 

interessava prospectar el camí adjacent atès que es tracta d’un tram que encara es 

conserva de l’antiga via que comunicava els nuclis de Vilaüt, Penardell, Pedret i 

Marzà fins a Peralada, passant pel nord de l’estany de Castelló. Aquest camí 

continuava cap al sud, en direcció a Roses, i cap a l’est, en direcció a Palau. Els 

treballs varen permetre determinar l’evolució constructiva de l’estructura en 3 
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grans fases: un primera altmedieval, potser del segle XI o ja dins XII; una segona, del 

segle XIV o potser després dels aiguats del segle XV; i una reconstrucció posterior 

que no es va poder datar amb precisió. Aquest pont era només per al trànsit de 

persones o, com a molt, d’un animal tirant una petita carreta, atès que l’amplada 

entre baranes és només de 1,30 m. Tenia la funció de salvar el pas de la riera, 

sobretot en època de pluges torrencials, quan augmentava considerablement el 

cabal de les aigües i impedia l’accés de la gent a l’església parroquial de Sant Esteve. 

 

Intervenció arqueològica als túnels del Convent de Sant Agustí (Castelló 

d’Empúries) 

La segona intervenció ha estat la que s’ha dut a terme el passat mes de desembre de 

2022, que va finalitzar just abans de les festes de Nadal. En aquests moments els 

resultats es troben en fase d’estudi i de realització de la memòria, i estant resultant 

altament interessants pel que fa a les fases fundacionals de la població. 

 

Estudis paral·lels 

S’ha realitzat l’estudi titulat Casos de brucel·losi a la població medieval de Santa 

Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà, Girona), a càrrec d’Olalla López-Costas, 

Bibiana Agustí Farjas i Antonio Martínez Cortizas. Aquest és una ampliació del que 

ja va portar a terme el mateix equip l’any 2021, Estudi d’isòtops estables del 

jaciment de la Basílica de Santa María de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), dedicat 

a reconstruir la dieta de la població a l’època i fer una aproximació a la seva 

mobilitat. Aquesta ampliació de l’estudi es va fer a partir de les restes de dos 

individus trobats a la necròpolis de la Basílica, excavada durant el quadrienni 

anterior 2018-2021. L'estudi antropològic macroscòpic d’aquestes va detectar 

lesions en dos cossos vertebrals que podien ser compatibles amb una zoonosi 

crònica. Les vèrtebres es varen analitzar amb metodologies d'imatge i geoquímiques 

per afinar el diagnòstic, i varen ser tractades als laboratoris de bioarqueologia del 

grup EcoPast de la Universitat de Santiago de Compostela. Els resultats obtinguts 

constitueixen, molt probablement, el primer estudi extensiu de casos de brucel·losi 

mitjançant una combinació de descripció macroscòpica, tècniques d'imatge i 

tècniques de composició química.  

 

Es troba en curs la primera fase de la recerca geoarqueològica i de paleopaisatge del 

territori, que contempla l’estudi dels antecedents i un estudi geomorfològic inicial, i 

el seu tractament SIG, a càrrec de l’empresa GeoServei SL 

 

També està finalitzant la primera fase d’estudis documentals: el que correspon a la 

xarxa viària medieval de la zona a l’entorn de l’Estany de Castelló, a càrrec d’Elvis 
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Mallorquí, i el registre de la documentació carolíngia d’aquest territori, a càrrec de 

Ramon Sarobe. 
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Funcionament intern 
 

A nivell d’administració de l’entitat, ja es troba plenament incorporada la Sra. Anna 

Sais Puigarnau, que va començar el mes setembre de l’any 2021, i que aquest any 

2022 s’ha hagut d’enfrontar a tres auditories a les que ha estat sotmesa la nostra 

entitat, dues corresponents a les subvencions atorgades per l’Ajuntament de 

Figueres els anys 2020 i 2021, i una del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per la 

subvenció atorgada l’any 2020. 

 

El passat més d’octubre se’ns va oferir com a voluntària la Sra. Núria Saguer, que ha 

estat molt ben rebuda i a qui agraïm la seva amable petició de col·laboració. Ja s’ha 

posat a ajudar a la bibliotecària Yolanda Alcalà en les tasques complementaries a la 

catalogació de la biblioteca Albert Compte, i en breu s’ocuparà d’acabar d’ordenar la 

biblioteca de l’IEE i l’arxiu. 

 

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. Per més info sobre les seccions: 

http://iee.cat/seccions/ 

 

La catalogació del fons de la biblioteca d’Albert Compte, que segueix fent a través de 

les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG), aquest any ha quedat 

parcialment interrompuda. La catalogació d’aquesta biblioteca, que es va rebre l’any 

2014, està a punt de finalitzar. La responsable dels treballs de catalogació continua 

essent la Sra. Yolanda Alcalá, diplomada en Biblioteconomia i Documentació, 

Biblioteques especialitzades. 

 

S’ha formalitzat la donació del Fons Fotogràfic del Sr. Francisco de Quiroga Trujillo a 

l’arxiu de l’IEE, per tal que sigui degudament conservat, ordenat i catalogat, i posat 

a disposició dels estudiosos que el vulguin consultar. La donació la va fer la 

dipositaria d’aquest fons, la seva germana, la Sra. Ana de Quiroga Trujillo, segons 

acte de signatura fet al domicili familiar el 29 de setembre de 2022. L’entrega del 

fons està prevista per l’any vinent. 

 

S’ha fet una cessió gratuïta de publicacions de l’IEE a la biblioteca del monestir de 

Sant Daniel de Girona, que es va entregar el 17 d’octubre passat. 

 

El mes d’abril es va redactar un acord de col·laboració i entesa amb el Cercle Sport 

Figuerenc per tal traslladar la seu de l’IEE en aquest edifici del carrer de Monturiol 

http://iee.cat/seccions/
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núm. 3, i el mes de juliol també es va redactar una proposta de reglament intern. 

Ambdós documents han estat acceptats pels membres del Cercle Sport, encapçalats 

pel seu president el Sr. Pere Padrosa, així també ha estat acceptades les inversions 

que caldrà fer a l’edifici per adaptar-lo. Ara per ara està prevista la remodelació de 

la sala del primer pis per tal de reconvertir-la, en una part, en biblioteca de l’IEE. La 

saleta de la planta baixa es convertirà en una sala de juntes polivalent, que l’IEE 

podrà utilitzar a discreció, de la mateixa manera que l’auditori. L’oficina prevista a 

l’espai que dona al carrer de la Moreria també s’espera que sigui una realitat en breu. 

Abans no se signi cap document d’acord final, esperem ratificar-lo degudament en 

una assemblea extraordinària de socis, que convocarem en breu. 

 

Quant al nombre de socis, aquest any s’han depurat alguns errors que s’estaven 

arrastrant des de feia un temps, en especial de baixes no comunicades per defunció 

o per impagament. Després d’aquesta feina, el número total de socis numeraris és 

de 312, a més dels 22 socis protectors i els 31 d’intercanvis. Aquest any s’han 

produït: 

 

4 altes (per ordre alfabètic): Josep Maria Almuni Tapias, Maria Barceló Puig, Maria 

Pilar Carreras Causa (en el lloc del seu espòs Jordi Bonaterra) i Maria Teresa Perxes 

Pagès (en el lloc del seu espòs Joaquim Bech de Careda). 

 

11 baixes (per ordre alfabètic):  

Voluntària : Magdalena Andreu López, Ferran Campistol Costa, Joan Albert Cortada 

i Garriga, Joan Pere Escura Sättele, Aleix Jiménez León, Marcel Ragolta Juanola, 

Purificació Ruiz Sanchez i Constantí Turró Fontclara. 

 

Defunció: Joan Sanz Font 

 

Per impagament: Jordi Ferrer Carabús i Joan Termes Jorba. 

 

Comentar que l’IEE ha renovat la seva inclusió al Cens d’entitats de foment de la 

llengua catalana, el que ha permès seguir presentant a l’Agència Tributària el model 

993, que correspon a la declaració informativa relativa a les deduccions 

autonòmiques en l’impost sobre la renda de les persones físiques per donacions a 

aquesta mena d’entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana. Representa que els 

socis es poden deduir la quota es paga a l’entitat de la quota íntegra resultant en la 

declaració. 
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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 XXVII Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, que 

enguany s’ha celebrat el dissabte 8 d’octubre a la Casa Museu Can Trincheria d’Olot. 

També hem assistit al Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local, fet a Igualada 

entre els dies 6 i 8 de maig. L’IEE segueix formant part de la Comissió del 

Nomenclàtor de l’Ajuntament de Figueres, que es va reunir el dia 14 de setembre, i 

del jurat de la Beca de Recerca Ciutat de Figueres, que es va reunir el 24 de març, 

beca que es va declarar deserta. 

 
L’Institut d’Estudis Empordanesos segueix present de manera activa a les xarxes 

socials, a través del web http://iee.cat/ -que recull la identitat, les notícies i tot 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 tancar l’any 2022 ha assolit els 1.521 seguidors. Des de l’any 

2018 també som presents a Instagram, ara amb 1.065 seguidors, i Twitter, amb 608 

seguidors, amb l’etiqueta #ieempordanesos. 

 

Des del mes de març de l’any 2021 es penja una foto a la pàgina d’inici del web de 

l’IEE, Coneix l’Empordà, que es renova mensualment i que es reprodueix a la resta 

de xarxes socials, amb la voluntat de promocionar aquells racons patrimonials i 

paisatges de l’Empordà que poden d’interès. La participació és oberta a tothom. 

L’any 2022 s’ha comptat amb imatges de Manel Casanovas (gener), Francesc 

Guillamet (febrer), Ricard Sayeras (març), Lluís Vila (abril), Manel Casanovas 

(maig), arxiu Narcís Roget (juny), Carme Huerta (juliol), Xavi Llorente (agost), 

Xavier Pijoan (setembre), Àngel Reynal (octubre), Jordi Jordà (novembre i 

desembre). La que rep més likes acaba essent portada dels Annals de l’any. 

 

Major pes i importància, per a nosaltres, és la presència dels Annals a RACO 

(Revistes Catalanes amb Accés Obert). En aquests moments hi ha 53 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, durant l’any 2022 s’han fet 11.231 consultes als Annals. A part de 

les que es fan en l’àmbit del territori espanyol, que són la majoria, el 47 % de total, 

segueixen amb un 38 % les que es fan des dels EEUU, i amb un 2 % des d’Alemanya. 

http://iee.cat/
https://www.facebook.com/ieempordanesos/
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos
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Aquest any no podem donar a conèixer quins han estat els articles més consultats 

que falla l’enllaç. 
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Estat de comptes 

de l’any 2022 
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INGRESSOS: 50.025,61 € 

QUOTES SOCIS 12.690,00 € 

VENDA LLIBRES 343,67 € 

SUBVENCIONS 36.796,94 € 

IRMU_APUB36/21 1.012,50 € 

IRMU_AP10/21 (pagament final) 456,60 € 

IRMU_AP01/22 (primer pagament) 1.089,00 € 

IRMU_AP01/22 (pagament final) 726,00 € 

AJUNTAMENT DE FIGUERES (pagament premis) 650,00 € 

AJUNTAMENT DE FIGUERES (1er pagament 2022) 7.282,61 € 

AJUNTAMENT FIGUERES (2on pagament 2022) 4.436,03 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA (subvenció edicions) 5.000,00 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA (subvenció activitat V Repensem) 1.787,20 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA (subvenció activitat exposició SPR) 1.863,20 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA (Eurodistricte, IV CECT) 865,80 € 

OSIC_GENERALITAT DE CAT. (projecte quadriennal de recerca, 2022) 11.628,00 € 

RETORNS BANCARIS 195,00 € 

 

 

DESPESES: 41.062,91 € 
PUBLICACIONS 

ANNALS núm. 52 (ENVIAMENTS) 600,00 € 

ANNALS núm. 53 8.364,81 € 

 BARBARA SCHMITT (TRADUCCIONS ANGLÈS) 56,46 € 

 DIGITAL PRESS (FOTOCOMPOSICIÓ) 3.993,60 € 

 ALZAMORA GRÀFIQUES (IMPRESSIÓ) 4.314,75 € 

AJUTS A PUBLICACIONS 1.598,80 € 

 REEDICIÓ LLIBRE ADELA GELI-ANTICÓ 1.000,00 € 

 LLIBRE HOMENATGE DÍAZ CAMPANY 98,80 € 

CESSIÓ MONETÀRIA A ARBAR_PUBLICACIÓ BAIX CONTINU 2022 500,00 € 

ACTIVITATS 

 EXPOSICIÓ MIL·LENARI SANT PERE DE RODES 2.210,00 € 

 JOSEP PUIG (MATERIAL EXPOSICIÓ) 1.210 € 

 SÒNIA MASMARTÍ (REDACCIÓ TEXTOS) 1.000 € 

 REPENSEM_2022 2.164,90 € 

PONÇ FELIU (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA) 200,00 € 

CARLES SOLER (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA) 200,00 € 

CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA) 200,00 € 

SANTI COLL (MODERADOR) 400,00 € 

ADELA GELI (SECRETARIA I ATENCIÓ PÚBLIC) 181,50 € 

JOSEP PUIG (MATERIAL PROMOCIÓ I DIFUSIÓ XXSS) 580,80 € 

TRAMUNTANA TV (EMISSÓ STREAMING) 217,80 € 

ESMORZAR VARIAT CERCLE ESPORT 184,80 € 

 IV CECT 500,00 € 
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MARIONA SEGURANYES (CREACIÓ CONTINGUTS) 500,00 € 

JORNADA RUBAUDONADEU 1.087,60 € 

PEP PARER (PONÈNCIA I MATERIAL EXPOSCIÓ) 400€ 

JOAN COS (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA) 170€ 

TRAMUNTANA TV (ENREGISTRAMENT) 290,40 € 

GRÉGOIRE CLÉMENCIN (DESPLAÇAMENTS) 227,20 € 

EXCURSIÓ CAMÍ DELS MONJOS DE SANT PERE DE RODES 363,00 € 

LOGÍSTICA 363,00 € 

PREMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT 650,00 € 

PROJECTE RECERCA  11.256,86 € 

LLUÍS CASTILLO (TOPOGRAFIA) 1.028,50€ 

BIBIANA AGUSTÍ (MOSTREIG ESQUELETS) 300 € 

USC (ESTUDI MALALTIES ESQUELETS) 2.603,99 € 

TAXA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 22,10 € 

GABRIEL LÓPEZ BADELL (MORTERS) 47,24 € 

JOAN FRIGOLA (TÈCNIC ARQUEÒLEG EXCAVACIÓ)  1.331,00 €  

JOSEP PUIG (AUXILIAR ARQUEÒLEG EXCAVACIÓ) 1.016,40 € 

BIBANA AGUSTÍ (TÈCNIC ARQUEÒLEG EXCAVACIÓ) 1.331,00 € 

ANNA MARIA PUIG (DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA EXCAVACIÓ) 2.758,80€ 

MOVIMENT I TRASLLAT DE TERRES 805,80 € 

TRAMESA MOSTRES C14 12,03 € 

QUOTES ENTITATS 

COORDINADORA DE CENTRES DE PARLA CATALANA 185,00 € 

SUBMINISTRAMENS 

TELÈFON 509,83 € 

LLUM 401,05 € 

AIGUA 429,55 € 

DESPESES DE FUNCIONAMENT 

NÒMINES 5.007,62 € 

SEGURETAT SOCIAL 1.994,79 € 

GESTORIA ALBERT 1.062,36 € 

COMUNITAT DE VEÏNS 182,60 € 

PAPERERIA 97,60 € 

TRAMUNTANA TV_FAC. NÚM. 005/2022 STREAMING ASSAMBLEA 90,75 € 

ARÇ COOP. SCCL. ENTITAT DE PREVISIÓ 261,28 € 

QUOTA ANUAL RACÓ_CSUC 366,34 € 

OFIMÀTICA I SERVEIS WEB 586,59 € 

MICROSOFT PAYMENT 69,00 € 

CESI SERVEIS INFORMÀTICS 36,30 € 

DINAHOSTING_REPARACIÓ PÀGINA WEB IEE_HACKERS 114,95 € 

BIBLIOTECA: ARES SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN 57,84 € 

DESPESES BANCÀRIES 

SERVEIS BANCARIS 180,00 € 

DESPESES BANCÀRIES REBUTS 678,57 € 

TOTAL INGRESSOS: 50.025,61 € 



 

 

32 

TOTAL DESPESES: 41.062,91 € 

DIFERÈNCIA: 9.023,49 € 
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Proposta d’activitats  

per l’any 2023 
  



 

 

34 

Publicacions 
 

Publicació dels Annals 
Quant a publicacions, se seguirà amb l’edició del proper número dels Annals, el 54, 

amb els diversos apartats de dossier i miscel·lània. El director dels Annals, Pere 

Gifre, ha proposat per aquesta vegada un dossier dedicat al tema “Els grups socials: 

diversitat i conflicte”, on hi tindran cabuda tant els grups més o menys cohesionats, 

com les singularitats, així com la biografia i la prosopografia, metodologies 

representatives dels grups socials. 

 

 

Activitats 
 

VI Repensem l’Empordà 
Un cop es posi en marxa la nova junta es començarà a organitzar una nova edició del 

Repensem l’Empordà. Hi ha algunes propostes, que s’acabaran de concretar en les 

properes setmanes. 

 
 

IV Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT) 
Aquesta activitat, que ja es va començar a programar l’any passat, es portarà a terme 

entre els dies 19 i 20 de maig, amb el següent programa: 

 

PRIMERA JORNADA 
DIVENDRES, 19 de maig de 2023 
 

- 10h: visita guiada al Museu d’Art Modern de Ceret, per Mariona Seguranyes, 
historiadora de l’Art i Doctora en Humanitats 

- 13h: recepció d’inauguració i dinar a Amélie les Bains 
- 15h: visita guiada al Museu Memorial del camp de Ribesaltes, per Èric 

Forcada, historiador de l’art 
- 17h: visita guiada a la Casa Museu d’Arístides Maillol, per Yvon Berta Maillol 

 
SEGONA JORNADA 
DISSABTE, 20 de maig de 2023 

- Celebració del congrés al Nou Celler de Peralada, amb les següents 
intervencions: 
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 Conferència inaugural: Josefina Matamoros, ex-directora del Museu 
d’Art Modern de Ceret 

 Taula rodona formada per: Mariona Seguranyes, conductora i 
moderadora, Josefina Matamoros, Èric Forcada, Enric Pujol i Francesc 
Guillamet 

- Visita guiada a l’exposició temporal del Museu de l’Empordà 
 

Està previst que aquestes intervencions s’enregistrin i que les conclusions s’acabin 

publicant l’any 2024 en alguna de les col·leccions editorials de l’Institut d’Estudis 

Empordanesos, preferiblement en format digital. 

 

Exposició Els Cants de la Canya (III CECT) 
Està programat que l’exposició viatgi a Prats de Molló entre l’1 de juny i fins a 

mitjans de setembre, al CIAP de Les Valls Catalanes, a petició de Josep Puigbert, 

director de Projectes Estratègics i Relacions Transfrontereres d’Els Banys (Amélie-

les-Bains) i Alt Vallespir, i Director AECT País d’Art i Història Transfronterer Les 

Valls Catalanes, CIAP La Verneda. Prats de Molló-La Presta (Alt Vallespir). 

 

Trobades Culturals Pirinenques  

La Societat Andorrana de Ciències ha sol·licitat a l’Institut d’Estudis Empordanesos 

la col·laboració en l’organització de les 20enes Trobades Culturals Pirinenques, que 

es faran al monestir de Sant Pere de Rodes el 28 d’octubre, que es faran també amb 

el suport de l’Associació d’Història Rural. S’han començat les gestions per a disposar 

d’un espai en el monestir per a celebrar la jornada i per fer la trobada.  

 

Sortida cultural 
A petició dels usuaris de l’excursió que es va fer en motiu del mil·lenari del monestir 

de Sant Pere de Rodes, i de l’èxit que va tenir, es proposa fer una nova sortida a peu, 

seguint un itinerari cultural. Esperem poder comptar, altre cop, amb el responsable 

dels Reptes del Dr. Soler. 

Projecte de Recerca en arqueologia 
En aquest segon any del quadrienni de recerca estan programades les següents 

activitats: 

- Prospeccions geofísiques amb georadar a l’interior de l’església de Sant 

Esteve de Pedret, a l’interior i l’exterior de l’església de Sant Joan Sescloses 

(Vilanova de la Muga, Peralada), i a l’interior de la Basílica de Santa Maria de 

Castelló d’Empúries 
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- Excavació a l’interior i l’exterior de l’església de Sant Joan Sescloses (Vilanova 

de la Muga, Peralada), en funció dels resultats de la prospecció amb georadar 

realitzada 

- Aixecament topogràfic i planimètric de l’església de Sant Esteve de Pedret 

(Pedret i Marzà) i de la capella de Sant Joan Sescloses (Vilanova de la Muga, 

Peralada) 

- Prospecció pedestre als llocs de Sant Joan Sescloses, Montmajor i L’Estanyol, 

els tres dins el terme municipal de Vilanova de la Muga (Peralada), i al llarg 

de l’antiga via que comunicava Castelló amb Les Torroelles 

- Segona fase de la recerca geoarqueològica i de paleopaisatge del territori, a 

partir de la realització de diversos sondejos 

- Segona fase d’estudis documentals: un sobre la Basílica de Santa Maria a 

partir dels protocols notarials, i l’altre sobre la implantació i l’evolució del 

delme (IX-XIV) 

- Primera fase de selecció i estudi de les inhumacions procedents 

d’excavacions antigues en el territori proper per comparar amb les de 

Castelló (Ciutadella de Roses, Peralada i Santa Creu de Rodes) 

- Estudis petrogràfics de la Mensa altaris i del sarcòfag de Sant Joan Sescloses 

(inclou l’estudi estilístic), i de les lloses de coberta de les tombes de les 

necròpolis de Castelló i dels fragments de molins que en formen part. Estudi 

comparatiu d’aquests amb els molins del Puig Rom (Roses) 

- Creació de l’arxiu SIG on s’introduiran totes les dades obtingudes en els 

treballs d’excavació, prospecció i estudi del territori 

- Creació i gestió d’un compte d’usuari a Sketchfab per a la gestió de 

reconstruccions digitals en 3D 

- Digitalització 3D de materials o altres restes arqueològiques, en base a la 

fotogrametria, i la seva publicació al compte de Sketchfab 

 

Premis de recerca de batxillerat 
Es tornaran a convocar els premis Albert Compte de l’IEE a treballs de recerca 

d’humanitats i ciències socials, en la seva XXIIIena edició, juntament amb els dedicats 

a Josep Maria Álvarez per treballs de recerca en medi ambient i natura, en la seva 

XXXIVena edició, i els dedicats a Fàtima Bosch, en la IIIera edició, a treballs de recerca 

en ciències, convocats per l’Associació Catalana per la Divulgació Científica (ACDIC). 

Se seguirà més o menys amb el mateix calendari iniciat l’any passat, que s’ajusta al 

cicle educatiu dels estudiants.  
 

Col·laboracions amb altres organismes i entitats 
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Seguirem donant suport als organismes i entitats que ens ho sol·licitin. Ara per ara 

han arribat les següents propostes a l’IEE, algunes de les quals encara no han estat 

valorades per la junta: 

- La participació com a jurat en la III Beca d’investigació Eduard Puig Vayreda, 

convocada pel Consell Regulador de la DO Empordà l'Ajuntament de 

Figueres. El termini de presentació dels projectes s’ha fixat pel 17 de març 

- La participació en el jurat de la Beca de Recerca Ciutat de Figueres d’aquest 

any 

- La col·laboració en accions a realitzar en el marc del Congrés dels Països 

Catalans sobre pedra seca, que està organitzant el Parc Natural del Cap de 

Creus per la propera la tardor, a Cadaqués. El passat mes de novembre ja es 

va fer una primera reunió informativa al Mas des Caials de Cadaqués per 

posar en comú diferents projectes i iniciatives entorn a la pedra seca 

- La col·laboració de l'Institut d'Estudis Empordanesos en la publicació del 

llibre de dones poetes contemporànies Baix Continu 2023, que realitza el 

Centre d’Art i Cultura ARBAR 

- El mateix centre ha sol·licitat la col·laboració en el cicle titulat Ficcions: 

pedres i menges 2023. En aquesta ocasió s’ha convidat a Rosa Tharrats i 

Gabriel Ventura per dur a terme el projecte performatiu titulat Els miracles 

del Mestre Cabestany, que es formalitzarà en un curtmetratge, on s'explicarà, 

de manera fictícia, la seva vida i, també, es parlarà del pelegrinatge a Sant 

Pere de Rodes. També s’ha convidat a Jordi Mitjà pel projecte vinculat amb 

les menges Si tu ne manges pas, tu vas pas mourir 

- L’Arxiu Gavin - Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de 

Catalunya, ha sol·licitat tenir els Annals per a la seva biblioteca 

 

Difusió i presència de l’entitat 
Seguirem essent presents allà on se’ns demani mentre s’ajusti 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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l’any 2023 
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CONCEPTE DETALL CONCEPTE INGRESSOS 

QUOTES SOCIS SOCIS 2023 12.000,00 € 

SUBVENCIONS 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ_PENDENT 2022 (projecte) 10.232,18 € 

OSIC_PENDENT 2021 (projecte) 7.690,83 € 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ_2023 (projecte) 11.869,90 € 

OSIC_2023 (projecte) 19.380,00 € 

AJUNTAMENT DE PERALADA (projecte) 2.420,00 € 

FUNDACIÓ ALBERT TOMÀS (projecte) 2.238,50 € 

IRMU RECERCA (projecte) 2.400,00 € 

AJUNTAMENT DE FIGUERES (conveni anual) 13.000,00 € 

AJUNTAMENT DE FIGUERES (premis Albert Compte) 400,00 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA (edicions) 5.000,00 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA (activitats) 4.000,00 € 

IRMU (publicacions) 800,00 € 

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ (activitats) 3.000,00 € 

VENDA DE LLIBRES  500,00 € 

TOTAL 94.931,41 € 

 

 

 

CONCEPTE DETALL CONCEPTE DESPESES 

ANNALS núm. 54 (2023) 

DIGITAL PRESS AND PRINT, S.L. 4.500,00 € 

GRÀFIQUES ALZAMORA 5.400,00 € 

TRADUCCIÓ BÀRBARA SCHMITT 100,00 € 

ENVIAMENTS 800,00 € 

SEGONA EDICIÓ (previsió) 2.500,00 € 

ACTIVITATS 

VI REPENSEM L'EMPORDÀ 2.300,00 € 

IV CECT 2.300,00 € 

XX TROBADES CULTURALS PIRINENQUES 750,00 € 

ACTIVITATS NO PREVISTES 1.500,00 € 

AJUTS A PUBLICACIONS   1.000,00 € 

PROJECTE DE RECERCA 

EXCAVACIÓ SANT JOAN SESCLOSES 16.050,30 € 

PROSPECCIÓ PEDESTRE CAMINS 5.644,45 € 

PROSPECCIONS GEOFÍSIQUES 5.566,00 € 

AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS 2.057,00 € 

RECERCA PALEOPAISATGE 8.905,42 € 

ESTUDI ANTROPOLÒGIC 9.075,00 € 

ESTUDI MATERIALS PETROGRÀFICS 2.994,75 € 

BIBLIOTECA   3.500,00 € 

PREMIS DE RECERCA 
DOS ACCÈSSITS 400,00 € 

PRIMER PREMI (avançat per l'IEE) 400,00 € 

NÒMINES 
ADMINISTRATIVA 5.000,00 € 

SEGURETAT SOCIAL 2.200,00 € 

IMPOSTOS I IRPF   500,00 € 
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GESTORIA GESTORIA ALBERT 1.300,00 € 

ASSEGURANÇA ARÇ COOP. SCCL. ENTITAT DE PREVISIÓ 270,00 € 

COORDINADORA CENTRES QUOTA 2023 185,00 € 

DOI INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS   180,00 € 

CSUC  QUOTA ANUAL RACÓ AVANÇAT 380,00 € 

PROGRAMACIÓ I WEB 
MICROSOFT PAYMENT 70,00 € 

DINAHOSTING S.L. 125,00 € 

SUBMINISTRES 

AIGUA_FISERSA 450,00 € 

ENDESA ENERGIA XXI 450,00 € 

JAZZTEL 560,00 € 

COMUNITAT VEÏNS 
  
  

185,00 € 

PAPERERIA 
  

  
125,00 € 

DESPESES BANCÀRIES  1.400,00 € 

REGULACIÓ PROJECTE 2018-2021   5.808,49 € 

TOTAL 94.931,41 € 

 


