MEMÒRIA
de l’any 2019

Publicacions
Publicació dels Annals
El dissabte 14 de desembre es va presentar el número 50 dels Annals a
la sala Toni Montal de La Cate de Figueres. La presentació es va
convertir en una celebració especial, atès que la publicació no només ha
arribat als 50 números editats sinó que ja han passat 60 anys des que
va aparèixer el primer volum, període durant el qual s’ha assolit la xifra
de 500 autors participants.
Aquesta triple fita mereixia un reconeixement i un agraïment a tots
aquells que ho han fet possible: els directors de l’edició, els
maquetadors, els impressors i, evidentment, els autors dels articles.
L’acte de presentació va ser presidit per l’alcaldessa de Figueres, Il·lma.
Sra. Agnès Lladó, pel director dels Annals Pere Gifre i per la presidenta
de l’IEE Anna Maria Puig. Va comptar amb 52 assistents. Per acabar la
celebració es va compartir un gran pastís d’aniversari.
Des de l’any 2015, amb 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, s’estan fent totes les
passes necessàries per aconseguir millorar els criteris de qualitat
editorial i científica dels Annals, i portar-los pel camí de la
professionalització, l’impacte i la visibilitat internacional. No es tracta
només de criteris formals, tot i que també es té cura del disseny, en la
mateixa línia iniciada l’any 2017.
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).
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Quant al contingut del volum, podem veure a continuació els diferents
apartats de la publicació amb els corresponents articles i autors:
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Comentar, finalment, que a partir d’aquest volum núm. 50 ha quedat
constituït el Consell de Redacció dels Annals, amb el 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)
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•
•
•

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

Així com 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

Per a més informació: http://iee.cat/presentacio-dels-annals-del2019-50-numeros/
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Activitats
II Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT)
Des de la secció d’Història i Arqueologia de l’IEE es va organitzar el II

Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT): els segles VIII a l’XI
a través de l’arqueologia. Aquesta activitat va comptar, tal com ja es va
fer en la primera edició, amb la col·laboració del Consorci d'Estudis
Catalans (CEC) i la delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a la
Catalunya del Nord.
El congrés va rebre el suport econòmic del fons comú entre la
Generalitat de Catalunya i el Consell Departamental dels Pirineus
Orientals, així com de l’Ajuntament de Castelló / Museu d’Història
Medieval de la Cúria-Presó, i la Commune de Laroque des Alberes.
El programa es va centrar en les novetats que s’estan produint en
matèria d’arqueologia en aquest territori a banda i banda del Pirineus,
en jaciments del període que va dels segles VIII a l’XI, això és, entre la
fi del regne de Toledo i l'expansió dels comtats catalans
d’Empúries/Peralada i Rosselló (segles VIII-XI).
Hi varen participar arqueòlegs i investigadors especialistes en aquest
període, per posar en comú les recerques que s’estan duent a terme
entorn de la formació dels diversos tipus d’hàbitat, les parròquies amb
les seves celleres i necròpolis, la cronologia i la tipologia dels materials
mobles recuperats, entre d’altres, amb la voluntat d’establir
comparacions en un territori que ha estat molt proper i ben comunicat
al llarg del temps, malgrat les fronteres polítiques.
La primera jornada va tenir lloc el dijous 21 de març a la Sala FAC de La
Roca de l’Albera (Laroque des Alberes), amb el següent programa:
•
•

8:30 a 9:30 h
Inscripció i acollida. Cafè/esmorzar de benvinguda
9:30 a 10 h
Inauguració
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•

•

•

•
•

•
•

10 a 11 h
Conferència inaugural
Aymat Catafau, Elvis Mallorquí: “Marc històric: la formació de les
parròquies als comtats del Rosselló i Empúries”
11 a 12:30 h
Cécile Dominguez: “L'habitat carolingien des Espassoles à Thuir”
Jordi Bolós: “L'hàbitat carolingi als comtats d’Empúries i Peralada”
12:30 a 13:30 h
Visita guiada al jaciment arqueològic del Castellet (la Roca), per André
Constant
13:30 a 15 h
Pausa per dinar
15 a 16:30 h
André Constant, “Castra et monasteria dans le massif des Albères aux
IXe-XIe siècles: cadres territoriaux, mutations d'un système de
peuplement”
Eva Subias, Anna Maria Puig, Dolors Codina, Ignacio Fiz: “El jaciment
fortificat del Puig Rom a Roses: cronologia i identificación”
16:30 a 17 h
Pausa/cafè
17 a 18:30 h
Olivier Passarrius, Jérôme Bénézet, Aymat Catafau, Pauline Illes, Sylvain
Lambert, Camille Mistretta-Verfaillie: “La cathédrale primitive d'Elne
(VIe-XIe siècles)”
Quim Tremoleda: “Les esglésies d'Empúries”

La segona jornada va tenir lloc el divendres 22 de març al Convent de
Santa Clara de Castelló d’Empúries, amb el següent programa:
•

•
•

10 a 11:30h
Bibiana Agustí, Antònia Díaz: “Les necròpolis de les sagreres a l’Alt
Empordà”
Camille Mistretta-Verfaille, Olivier Passarrius, Sylvain Lambert: “La
nécropole de l'Horto à Caramany (VIIIe-Xe siècles)”
11:30 a 12 h
Pausa/cafè
12 a 13:30 h
Anna Maria Puig: “La cellera de l’església de Santa Maria de Castelló
d'Empúries”
Carole Puig: “Une vaste aire d’ensilage des VIIIe-XIe siècles. Le site de
Taxo-Les Gavarettes, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)”
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•
•

•

•

13:30 a 15 h
Pausa per dinar
15 a 17 h
Jaume Buxeda, Marta Valls, Anna Maria Puig, Olivier Passarrius, Joan
Frigola: “Presentació dels resultats de l’anàlisi arqueomètrica
comparativa d’un conjunt ceràmic dels segles X-XI”
17 a 18 h
Conferència de cloenda
Jaume de Puig, Marie Landelle. Presentació del projecte CATCAR (IEC)
18 h
Cloenda

El Congrés va comptar amb un nombre de 61 inscrits, als que cal sumar
el públic eventual que va assistir a les jornades sense inscripció i que no
es va comptabilitzar, atès que es tractava d’una activitat oberta al
públic.
Per a més informació: http://iee.cat/ii-congres-de-lespai-catalatransfronterer/

CONGRÉS D’HOMENATGE A EDUARD PUIG VAYREDA
Des del Banc del General mirant el futur
El congrés es va celebrar a Figueres els dies 4 i 5 d’octubre de 2019, a la
sala polivalent dels Caputxins. La finalitat era homenatjar la figura de
l’Eduard Puig Vayreda, que fou president de l’IEE entre els anys 1991 i
2007.
L’acte es va estructurar en sis taules de treball. En cadascuna d’elles no
només es va recordar la figura i l’activitat que va portar a terme Eduard
Puig en diferents camps, sinó que també es va analitzar la situació
actual i les seves perspectives de futur. Cadascuna de les taules estava
moderada per un coordinador i uns especialistes, de gran qualificació i
procedència diversa, alhora amics i coneixedors de la trajectòria de
l’Eduard Puig.
COMITÈ ORGANITZADOR
Joan Armangué, Pere Gifre, Anna Maria Puig
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PROGRAMA:
Divendres 4 d’octubre, tarda, de 4 a 8 h
EL BAGATGE CULTURAL. PINTURA I LITERATURA
Eduard Puig Vayreda fou un expert coneixedor, col·leccionista i amant de la
pintura empordanesa, i dels seus representants, dels quals en tenia una visió
àmplia. Va tenir cura del Museu de l’Empordà quan fou alcalde i regidor de la
ciutat de Figueres i, més tard, membre del consell assessor.
En el camp de la literatura va publicar diversos llibres d’assaig, en els que
mostrava interès per temes diversos entorn de la cultura empordanesa i
alguns dels seus personatges més rellevants (Alexandre Deulofeu, Joan Subias,
Joan Guillamet o Josep Pous i Pagès, per exemple). Marcel Proust, Georges
Simenon, Gustave Flaubert, entre d’altres, formaven part del seu ampli
bagatge literari, tal com encara podem llegir al seu blog.
Coordinador/ ponent: Mariona Seguranyes (historiadora de l’Art)
Membres de la taula: Alicia Viñas (pintora, directora del Museu de l’Empordà
de 1974-1997), Alfons Martínez (historiador de l’Art), Joan Manuel Soldevilla
(catedràtic de literatura de l’INS Ramon Muntaner)
LA DIFUSIÓ MUSICAL
El vessant musical de l’Eduard Puig, autèntic melòman, es vincula a la seva
tasca com a fundador i primer president de Joventuts Musicals de l'Alt
Empordà (1972-1979), i a la seva empenta per a programar concerts a la ciutat
de Figueres de manera estable i regular. També va tenir un paper actiu en la
Schubertíada de Vilabertran, on va reproduir les trobades i les audicions de
peces musicals clàssiques que havien fet una sèrie de coneguts figuerencs,
experiència que va acabar en un llibre.
La taula plantejarà el present i la funció d’aquestes entitats com a difusores
de la música a nivell local, així com la situació actual del sector musical, a
mode de reflexió i d’anàlisi de les problemàtiques que l’afecten.
Coordinador/ ponent: Jordi Jordà (periodista)
Membres de la taula: Alba Albert (presidenta de Joventuts Musicals), Ismael
Suñer (director de l'escola de música del Casino Menestral) i Anna Carné
(violoncel·lista).
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Dissabte, 5 d’octubre, matí, de 9 a 2 h
ELS CENTRES D’ESTUDIS LOCALS
A partir de la activitat associativa portada a terme per Eduard Puig Vayreda
com a president de l’IEE des de 1991 fins a 2007, aquesta taula pretén posar a
debat la funció d’aquestes entitats i la situació actual de les mateixes a partir
de la desaparició de Patronat Francesc Eiximenis, de la Diputació de Girona,
que aglutinava i donava suport als centres d’estudis locals de les comarques
gironines, i que jugava un paper rellevant a l’hora d’impulsar la recerca local,
el seu estudi i la difusió. Es tracta de plantejar reptes i vies de renovació i
transformació en un moment de crisi general de les Humanitats.
Coordinador/ponent: Enric Saguer (Universitat de Girona, Associació
d’Història Rural)
Membres de la taula: Narcís Figueras (Universitat Oberta de Catalunya, Centre
d’Estudis Selvatans), Joaquim Nadal (Universitat de Girona), Aymat Catafau
(Universitat de Perpinyà)
EL VI I LA GASTRONOMIA
Eduard Puig Vayreda era llicenciat en enologia per la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, i pèrit agrònom per la Universitat de Barcelona. En
l’àmbit professional va exercir d’enòleg. Com a tal, va fer una notable
contribució al coneixement de la cultura i la història del vi a l’Empordà.
Fou director general de l'INCAVI (1984-1990), director del Consell Regulador
de la D.O. Empordà Costa Brava i codirector de la Càtedra de Viticultura i
Enologia Narcís Fages de Romà de la Universitat de Girona, amb seu a Figueres
(2014-2017). Publicà diversos llibres i articles sobre aquest tema, el darrer
l’any 2018: El Jardí de Dionís. L'entorn cultural del vi. També va exercir com a
professor a la Universitat de Girona.
En la taula es debatran en alguns dels aspectes clau d’aquest sector que,
malgrat gaudeix avui d’un bon dinamisme, encara hi resta molt per fer.
Coordinador/ ponent: Xavier Albertí (president de la DO Empordà)
Membres de la taula: Josep Roca (sommelier, Celler de Can Roca), Xavier
Febrés (periodista i escriptor), Anna Espelt (enòloga, Celler Espelt)
UNA LLARGA DEDICACIÓ AL PERIODISME
La dedicació d’Eduard Puig Vayreda al periodisme fou intensa i dilatada, com
a col·laborador de diverses publicacions, corresponsal del diari Tele/eXprés, on
estrenà el pseudònim Pere Carrer, i autor de la celebrada secció “Des del banc
del general”, inaugurada a Hora Nova i continuada al Setmanari de l’Alt
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Empordà. Una selecció d’aquests articles fou publicada en format llibre l’any
2012, amb el títol Des del banc del general: 1978-2011. 33 anys mirant l'Empordà.
Són articles de reflexió d’un observador de la realitat política, social i cultural
de sis dècades de la vida de Figueres, l’Empordà i Catalunya. A l’estil dels
memorialistes, deixa constància de la realitat, amb dosis de crítica quan cal i
de fina ironia empordanesa.
Coordinador/ ponent: Jaume Guillamet (periodista i catedràtic de la
Universitat Pompeu Fabra)
Membres de la taula: Santi Coll (periodista, Setmanari de l’Alt Empordà), Josep
Maria Bernils (periodista, Hora Nova), Anna Teixidor (periodista, TV3)
Dissabte, 5 d’octubre, tarda, de 4 a 7 h
POLÍTICA MUNICIPAL EN EL CONTEXT DE LA DEMOCRÀCIA
L’activitat política de l’Eduard Puig Vayreda, entre els anys setanta i primera
meitat dels vuitanta, encaixa en el context dels primers anys dels ajuntaments
democràtics, que l’abril de 2018 celebraren els 40 anys de funcionament. La
taula analitzarà el paper de l’homenatjat tant com a activista primer, fundador
de CDC després i, finalment, regidor i alcalde de Figueres entre els anys 1981 i
1983. L’anàlisi pretén donar una visió a nivell figuerenc però emmarcada en
la situació política global tant de Catalunya com de l’estat espanyol.
Seran temes d’interès el paper de l’Assemblea de Catalunya a Figueres, la
gènesi i l’evolució del “pujolisme” i l’actual realitat postconvergent, així com
els estils de direcció política consensual.
Coordinador/ ponent: Albert Testart (politòleg i historiador)
Membres de la taula: Josep Playà (periodista, La Vanguardia), Alfons Gumbau
(periodista), Narcís Genís (periodista, El Punt)
CONCLUSIONS / PARLAMENT FINAL

Els articles presentats pel congrés, juntament amb les conclusions de
cadascuna de les taules i les col·laboracions dels ponents, seran
publicats en el volum núm. 51 dels Annals, de l’any 2020.
L’activitat estava oberta al públic, prèvia inscripció, i l’assistència fou
de 98 persones.
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Es pot seguir el congrés al canal de youtube de l’IEE, al següent enllaç:
https://www.youtube.com/channel/UCfYroPwM2IEELXGPjqG0vLA/vid
eos
Per a més informació: http://iee.cat/congres-dhomenatge-a-eduardpuig-vayreda-5-i-6-doctubre/

IX JORNADES L’EMPORDÀ. EL PAISATGE, COM
ACTIU ECONÒMIC. Celebració del bicentenari del
naixement de Narcís Monturiol
En motiu del bicentenari del naixement de Narcís Monturiol, conegut
inventor del submarí Ictineu, l’IEE va proposar un debat i dues sortides
culturals en el marc de les IX Jornades L’Empordà. El paisatge com a actiu
econòmic, que s’organitzen conjuntament amb Via Pirena i el Setmanari
l’Empordà, amb la participació de Joan Armagué, Santi Coll, Vicenç
Armagué i Pere Gifre.
PROGRAMA:
FIGUERES, dissabte 19 d’octubre
Auditori Narcís Monturiol – Cercle Sport Figuerenc
10 h - Taula rodona: La ciutat de Monturiol. La Figueres del segle XIX
Participants: Pere Gifre, Jaume Santaló, Alfons Martínez i Albert Testart com
a moderador. Finalitat: reforçar la memòria i la identitat dins el paisatge urbà.
11.30 h - Taula rodona: El mar de Monturiol
Participants: Josep Lloret, Mariona Seguranyes, Xavier Nieto i Santi Coll com
a moderador. Finalitat: valoritzar i interpretar el paisatge del cap de Creus.
FIGUERES, diumenge 20 d’octubre
10.30 h - Ruta per la ciutat, guiada per Joan Falgueras i Jaume Santaló, per
visitar els llocs emblemàtics de la ciutat a l’època i reforçar el coneixement
sobre l’arquitectura del XIX, el paper de la indústria (adoberies, tèxtil,
terrisseria...) i la Figueres menestral.
CADAQUÉS, diumenge 27 d’octubre
10.30 h – Conferència i ruta per Cadaqués guiada per Mariona Seguranyes i
Santi Musquera. Visita a la casa on va residir Narcís Monturiol.
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L’activitat estava oberta al públic, prèvia inscripció. L’assistència a
Figueres fou de 30 persones a la jornada de debat i 28 a la sortida, i 27
persones a la de Cadaqués.
Per a més informació: http://iee.cat/ix-jornades-lemporda-com-actiueconomic-any-monturiol/

REPENSEM L’EMPORDÀ. Cultura
La jornada de debat es va celebrar el 9 de novembre a l’auditori Narcís
Monturiol de Cercle Sport Figuerenc. Es tracta de la segona edició
d’aquesta plataforma de debat, batejada amb el nom de Repensem
l’Empordà, que organitza l’Institut d’Estudis Empordanesos. La primera
es va fer l’octubre del 2018. L’èxit de públic així com la repercussió que
va tenir a nivell de ciutat i de comarca, ens va animar a seguir amb
aquesta iniciativa i a treballar per a continuar oferint un espai de fòrum
en el qual, a partir de la presentació d’uns temes per part de
professionals, el públic també tingués l’oportunitat de participar.
En el Repensem l’Empordà d’enguany es va proposar d’avaluar l’estat de
salut del sector cultural empordanès en el marc referencial del context
general de Catalunya. I això es va fer des de diferents àmbits, tant el
patrimonial, ja sigui públic o privat, com l’empresarial i el social. El que
interessava era posar sobre la taula quin grau d’impacte tenen en la
nostra societat algunes de les principals iniciatives que es porten a
terme i quins són els agents que se’n ocupen. Es tractava de fer una
diagnosi del tipus i el destí de les inversions que es fan en cultura, parlar
de la seva idoneïtat, i conèixer com aquestes reverteixen en la formació
i el lleure de la població diversa de les nostres viles i ciutats.
La proposta va sorgir i es va anar desenvolupant dins de la junta de l’IEE
i va comptar amb la inestimable col·laboració de Pere Gifre, Joan
Armagué i Jaume Santaló.
L’activitat es va organitzar entorn de 3 taules, segons el programa que
es detalla a continuació. En cadascuna d’elles varen participar 4
persones que es dediquen professionalment al tema de debat, conduïdes
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per un moderador. La presentació de cada tema va tenir una durada
aproximada d’un hora; després, i fins arribar l’hora i mitja, el públic va
tenir el seu temps d’opinió.
PROGRAMA:
BENVINGUDA
9:45 – 10 h.
TAULA NÚM. 1: DIAGNOSI. ELS MODELS DE GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL
PATRIMONI
10 – 11,30 h.
Participants:

•
•

Lluís Bayona, cap del Servei de Monuments de la Diputació de Girona
Joan Falgueras, tècnic municipal de l'Ajuntament de Figueres i
arquitecte actiu en patrimoni

•

Marina Miquel, responsable de l’Àrea de Monuments i Jaciments.
Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

•

Conxita Esteba Bech de Careda, representant de la propietat de la finca
de Requesens

Moderador: Pep Torner, coordinador de cultura de l'ajuntament de l'Escala
11,30-12 h. Pausa - cafè
TAULA NÚM. 2: CREADORS I INDÚSTRIES CULTURALS
12 – 13:30 h.
Participants:

•
•
•
•

Imma Parada, cap de Comunicació de la Fundació Gala-Salvador Dalí
Jordi Solé, responsable de l’estudi de gravació Music Lan
Tomàs Aragay, Societat Doctor Alonso
Ciro Llueca, Bibliotecari, consultor en Gestió Cultural

Moderador/a: Cristina Masanés, escriptora i periodista
14 – 16 h. Pausa - dinar
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TAULA NÚM. 3: LA CULTURA COM A FACTOR DE COHESIÓ SOCIAL
(La integració des del lleure...)
16 – 17,30 h.
Participants:

•
•
•
•

Guy Bertrand, músic i etnomusicòleg
Anna Carné, violoncel·lista i coordinadora del projecte "Planters" de
ConArte
Mohamed El Amrani, comunicador i activista social
Jordi Mitjà, artista resident del Projecte “Creadors en Residència”

Moderador: Pere Gifre, director de l’INS Alexandre Deulofeu de Figueres
PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS
18 – 18,30 h.
CONFERÈNCIA DE CLOENDA:
18,30 – 19,30 h.
“El singular neix del plural”, per Lali Bosch, professora de Filosofia i
escriptora

L’activitat estava oberta al públic, prèvia inscripció, i l’assistència fou
de 73 persones.
El congrés es pot seguir al canal de youtube de l’IEE al següent enllaç:
https://www.youtube.com/channel/UCfYroPwM2IEELXGPjqG0vLA/vid
eos
Per a més informació: http://iee.cat/repensem-lemporda-cultura-9de-novembre/ Aquí hi trobareu les conclusions publicades.

Homenatge a Pep Vallès, 70 anys dedicats a la
creativitat: Empordà i alquímia
A partir del material recopilat durant l’any 2018, s’ha estat treballant
per a realitzar l’exposició sobre la figura de Pep Vallès, per tal donar a
conèixer les facetes del personatge relatives al pensament estètic i
l’escriptura, la seva trajectòria com a crític d’art, la família, i l’alquímia.
La intenció és també la de mostrar part de la seva col·lecció artística,
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obres amb les que no només ens aproparem al personatge sinó també a
una part de la història artística del país. L’exposició anirà acompanyada
de diverses fotografies de Pep Vallès fetes per Francesc Guillamet en el
seu entorn creatiu d’Agullana, i projectarà un vídeo, gravat per Manel
Casanovas, sobre la conversa estètica mantinguda entre Pep Vallès i
Arnau Puig.
Al llarg de l’any també s’han anat produint alguns dels textos que
formaran part de la publicació dedicada a l’autor, que apareixerà al
número de la col·lecció Monografies Empordaneses, dins l’any 2020.

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 XVIIIena
edició, i els dedicats a Josep Maria Álvarez, a treballs de recerca de medi
ambient i natura, en la seva XXIXena edició. Es va optar per apartar de la
convocatòria els premis que atorga la Càtedra de Viticultura i Enologia
de la Universitat de Girona, que es feien conjuntament des de l’any
2015, atès que ara aquesta ha optat per convocar una beca dirigida a
projectes d’investigació inèdits.
També s’han realitzat un seguit de canvis relatius al calendari dels
premis, tant pel que fa als terminis d’entrega dels treballs com per la
data d’entrega dels premis, per tal d’ajustar-se millor al cicle dels
alumnes de batxillerat
El termini d’entrega dels treballs es va fixar pel dia 15 de març. El jurat
dels premis Albert Compte es va reunir el 18 d’abril i va estar format
per Aurora Martín i Joan Armangué i Ribas. L’entrega de premis es va
fer a la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres el dia 25 d’abril
de 2019.
El treball guanyador dels premis Compte fou el d’Enric Planas, de l’INS
Olivar Gran de Figueres: Estudi sobre els búnquers (itineraris per Llançà).
Els dos accèssits foren per:

• Marc Pérez de l’INS Ramon Muntaner, per El darrer viatge

16

• Raimon Pons, del Bell-lloc del Pla de Girona, per Talassonímia i
altres topònims de Palamós i entorns

El treball guanyador dels premis Álvarez fou el d’Alejandra Torrecilla:
Causes de l'erosió de la platja de S'Abanell.
Els dos accèssits foren per:
•
•

Ramón Buxó per Té possibilitats d'èxit la implantació del cotxe elèctric
a la ciutat d'Olot?
Sara Font per Déu n'hi do, quina fauna!

Per a més informació: http://iee.cat/premis-juvenils-a-treballs-derecerca-de-batxillerat-2019/ i 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:
•

VII Pujada a Sant Pere de Rodes. Aquest any, davant el fet que la
diada de Santa Creu coincidia en divendres, el monestir celebra
l’Any Sant. Les activitats es varen iniciar el dia 3 de maig i acabaran
el 2 de maig de 2020. Les propostes varen sorgir de la col·laboració
entre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat
de Catalunya, l’associació Via Pirena, el Parc Natural del Cap de
Creus i l’Ajuntament del Port de la Selva. L’IEE va participar en
l’elaboració del programa i en l’ajut econòmic del cicle de
conferències que gira entorn de les darreres recerques al conjunt
monumental i el seu entorn natural

•

Exposició Tangències. L’exposició comissariada per Pilar Farrés i
Anna Maria Puig Griessenberger, i produïda inicialment pel Museu
de l’Empordà i l’Ajuntament de Figueres, que va estar exposada a
Figueres entre els mesos de novembre de 2016 i febrer de 2017 a la
Casa Empordà i al Museu de l'Empordà de Figueres, i després a la
Ciutadella de Roses entre els mesos de juliol i agost de 2018, aquest
any 2019 ho ha estat, en un format més reduït, a la Societat
L’Amistat de Cadaqués, entre els dies 21 de juny i 21 de juliol
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•

Science Needs You! 2019, l’IEE ha donat suport i ha col·laborat en
la 4ª Jornada de Divulgació Científica a Figueres, que organitza
l’ACDIC, aquest any entorn del tema La revolució quàntica. La
jornada central va tenir lloc el 28 de setembre

•

Commemoració del 70è aniversari de la mort de Josep Puig
Pujades. L’organització dels actes s’ha fet conjuntament entre la
Biblioteca Carles Fages de Climent, Atenea, Foment de la Sardana,
el Taller de Teatre i l’IEE
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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 2019 correspon a la segona anualitat del projecte quadriennal de
recerca en matèria d’arqueologia que encapçala l’IEE, que es va iniciar
l’any passat 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. L’any 2020 s’ampliarà el conveni amb el MHC.
Durant la segona campanya del quadrienni, tal com s'havia projectat i
pressupostat, s'han realitzat els següents treballs d'estudi de materials
procedents de les campanyes realitzades al jaciment objecte d’estudi
durant els anys 2017-2018:
•

•

•

•

"Anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna recuperades a
l'església de Santa Maria de Castelló d'Empúries durant les
campanyes de 2017-2018", a càrrec d'Abel Gallego Valle, de
l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
"Anàlisi antracològica del jaciment de Castelló d'Empúries", a
càrrec d'Oriol López-Bultó, del Laboratori d'Arqueobotànica de la
Universitat Autònoma de Barcelona
"Anàlisi carpològica de les mostres de sediment del jaciment del
Solar al Nord de la Basílica (Castelló d'Empúries)", a càrrec d'Anna
Berrocal Barberà, del Servei d'Anàlisis Arqueològiques de la
Universitat Autònoma de Barcelona
"Estudi de les restes malacològiques marines de la Basílica de
Castelló d'Empúries", a càrrec de Mònica Oliva Poveda, de la
Universitat de Barcelona

Paral·lelament, s'ha iniciat l'estudi documental de l'Arxiu Històric de
Girona, a càrrec de Josep Maria Gironella, i s'han buidat i regestat els
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documents sobre l’església de Santa Maria i el seu entorn que apareixen
en diversos protocols notarials que van dels anys 1279 fins al 1310.
Una altra de les intervencions realitzades en aquest 2019 ha estat l'inici
de l'estudi geomorfològic de l'entorn: "Treballs de recerca
geoarqueològica i paleopaisatge de la plana al•luvial i l’antic estany de
Castelló a l’entorn de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries
(Alt Empordà)", a càrrec de Joan Solà, amb el suport de Ramon Julià.
Dins d'aquesta anualitat també es contempla celebració del II Congrés
de l'Espai Català Transfronterer, al que ja ens hem referit.
Finalment, comentar que s'ha procedit a restaurar diversos objectes de
ferro recuperats durant les campanyes d’excavació esmentades, a
càrrec de l'empresa ÀBAC. Conservació i Restauració S.L.
Malgrat que no hi havia subvenció per a executar cap campanya
d’excavació en aquest segon any, dir que s'ha realitzat una nova
intervenció preventiva al jaciment entre els mesos de setembre i
octubre, que ha estat enterament subvencionada per l'Ajuntament de
Castelló d'Empúries. Sí que s'han inclòs en les despeses del projecte els
treballs topogràfics que s'han derivat de l'excavació.
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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.
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 estat Yolanda
Alcalá, diplomada en Biblioteconomia i Documentació, Biblioteques
especialitzades. El 2017 es varen catalogar 1.864 llibres, el 2018 uns 350
i enguany ha estat 654.
Aquest any 2019 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 20182019, del que en va resultar beneficiada Cristina Costa. Al respecte es
pot llegir la informació completa a: http://iee.cat/programa-de-jovesen-practiques-2018/
La selecció dels candidats per aquest 2019 ha estat realitzada entre un
grup de joves inscrits en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,
que reunien els requisits per al lloc de treball a cobrir. Finalment ha
estat seleccionada Laura Planas, graduada en Història de l’Art.
El Pla de Pràctiques previst, que finalitzarà el mes d’abril de 2020,
consta de les següents tasques:
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En relació a la biblioteca i arxiu Albert Compte:
•

•
•
•

Precatalogar i donar suport a la bibliotecària contractada per l’IEE en
les tasques de catalogació dels llibres que queden pendents segons el
programa Milenium
Etiquetar amb els topogràfics i segellar els llibres catalogats
Ordenar, documentar i arxivar el fons personal
Ordenar, documentar i arxivar el fons de publicacions realitzades per
l’autor

En relació a la biblioteca i l’arxiu de l’IEE:
•

•
•

Ordenar en els armaris compactes la biblioteca de l’entitat segons el
catàleg existent, arxivar les revistes i precatalogar les noves
adquisicions
Actualitzar l’arxiu administratiu i històric
Digitalitzar els articles de premsa i els programes d’activitats de l’IEE,
així com escanejar les fotografies que corresponen al període en que fou
president de l’entitat Eduard Puig Vayreda (1992-2007). Aquest
material ha estat cedit pel seu fill Oriol Puig Bordas

Tasques administratives:
•
•

Donar suport a l’administratiu de l’entitat en les tasques habituals, així
com en les activitats que es porten a terme
Col·laborar en la gestió de l’edició dels Annals, publicació anual de l’IEE

En relació al projecte quadriennal de recerca:
•
•

Ajudar als especialistes en la classificació i l’inventari dels materials
arqueològics procedents de la campanya realitzada l’any 2019
Donar suport a l’antropòloga durant el registre i la presa de dades de
les restes humanes recuperades durant l’esmentada campanya

Quant al nombre de socis, el total és de 353 socis numeraris, 18 socis
protectors i 28 per intercanvis, i aquest any s’han produït:
10 altes (per ordre alfabètic): Víctor-Martí Álvarez Serra, Joan Carné
Cabré, Joan Frigola Torrent, Maribel Fuertes Avellaneda, Carme Huerta
Martín, Jordi Jordà Casademont, Mar Pèlach Pàniker, Xavi Ribas
Juanola, Maria Teresa Sels Pagès i Josep Maria Torner i Malé.
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12 baixes: Manel Alaió Manubens, Agustí Auquer, Julià Coll Plujà, Jordi
Moré Canals, Narcís Oliveras Terradas (defunció), Jaume Pous Marés
(defunció), Josep Puigmal Pairot, Tati Roig Casademont, Ariadna Vila
Agustí, Francesc Egido Esteve (defunció), Ajuntament de Sant Pere
Pescador i Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca.

Comentar que aquest any l’IEE ha presentat la documentació necessària
a l’Agència Tributària (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.

Difusió i presència de
l’entitat
Hem seguit essent presents en les celebracions anuals de Centres
d’Estudis, com ara la Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals
de les Terres de Girona (Castelló d’Empúries, 21 de setembre) i el
Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local (Cervera, 3, 4 i 5 de maig).
S’ha col·laborat, com a jurat, a la Beca d’investigació Eduard Puig
Vayreda. 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 ha estat posada en marxa
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, amb la
col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Català del Vi
(INCAVI), l’Institut d’Estudis Empordanesos, la Venerable Confraria de
la Bóta de Sant Ferriol i la Diputació de Girona, i amb el patrocini dels
cellers La Vinyeta i Peralada, i el suport dels cellers Pere Guardiola,
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Cooperativa d’Espolla i Vinyes dels Aspres. Després de deliberar el jurat,
convocat el 25 de febrer a la Seu de la DO Empordà, la beca es va atorgar
al projecte Antics cellers de l’Albera, presentat per l’enòleg i enginyer
agroalimentari Jordi Esteve i la periodista i sommelier Clara Isamat.
La presidenta ha representat l’IEE en els següents Actes:
•
•

•

17 de setembre: pregó de la Festa Major de Creixell
14 de desembre: presentació del llibre de Josep Maria Gironella,
Vilanova de la Muga a l’edat mitjana. En cent documents, en motiu del
mil·lenari de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga
21 de desembre: visita guiada a l'església de Sant Pere de Can Miró
amb motiu del mil·lenari de la parròquia de Navata

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
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 1.247
seguidors. Des de l’any 2018 també som presents a instagram, amb 574
seguidors, i twitter, amb l’etiqueta #ieempordanesos.
Major pes i importància, per a nosaltres, és la presència dels Annals a
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). En aquests moments hi ha
49 volums penjats. Raco ha integrat el seu catàleg dins el col·lectiu de
les Universitats Catalanes. Això permet accedir directament des
d’aquest catàleg i al text complet dels articles.
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos
A nivell estadístic, s’han fet 28.797 consultes durant el 2019. A part de
les consultes que es fan en l’àmbit del territori espanyol, que són la
majoria, segueix amb un 14 % les que es fan des d’Alemanya, amb el 9
% des dels EEUU, i amb un 3 % des de la Xina i Rússia.
Els articles més consultats han estat:
1. El parlar de Pau, de Josep Comes: 1.679
2. Genealogia i gestes dels comtes de Creixell, de Rafael Torrent: 697
3. Toponímia medieval de l’Alt Empordà, de Josep Arnall: 627
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Estat de comptes
de l’any 2019
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El saldo inicial en començar l’any 2019 era de 25.021,74.-€. Amb els
ingressos obtinguts, 57.026,82.-€, s’ha disposat d’un total de
82.048,56.-€.
S’ha efectuat unes despeses per un total de 47.133,74.-€, per la qual
cosa en el tancament de l’any tenim un saldo positiu de 34.914,82.-€.
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Proposta d’activitats
per l’any 2020
28

Publicacions
Publicació dels Annals
Quant a publicacions, se seguirà amb l’edició del proper número dels
Annals, el 51, dedicat a Eduard Puig Vayreda, amb els continguts del
congrés celebrat el passat mes d’octubre. Atesa la quantitat d’articles,
la publicació haurà d’aparèixer en dos volums.

Segones publicacions
L’any passat es va preveure la publicació de les comunicacions
presentades al II Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT): els
segles VIII a l’XI a través de l’arqueologia, dins la col·lecció Monografies
Empordaneses (núm. 13), publicació que havia de rebre el suport de la
delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a la Catalunya del Nord. El
llibre, però, s’ha endarrerit atès que per la part francesa diversos autors
s’han negat a presentar els seus treballs pel fet que la recerca encara es
troba en curs i no volen avançar resultats.
Davant aquesta eventualitat, ha sorgit la iniciativa de publicar els
treballs en un nou format, el digital, que ofereix més marge de
maniobra en temes d’actualitat, alhora que resulta més econòmic. Es
tracta començar una nova col·lecció de l’IEE, que podria rebre el nom
ieEDigital o edicions digitals empordaneses.
El que si s’editarà aquest any dins la col·lecció Monografies Empordaneses
és el llibre Pep Vallés, entre l’Alquímia i l’Art, obra que apareixerà de forma
paral·lela a l’exposició d’homenatge. En aquest publicació s’inclouen
uns textos que abordaran cadascuna de les facetes de Pep Vallès:
•
•
•
•

“El pensament estètic i escriptura de Pep Vallès”, a càrrec del
filòsof i escriptor Arnau Puig
“La trajectòria com a historiador i crític d’art”, a càrrec de la
historiadora de l’art Mariona Seguranyes
“La família dels Vallès”, a càrrec del periodista Josep Playà
“L’alquímia en el pensament de Pep Vallès”, a càrrec de l’escriptor
Oriol Pi de Cabanyes
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El llibre inclourà el catàleg d’una sèrie d’obres dedicades a Pep Vallès
que parlen de la seva relació amb diversos artistes del moment. Entre
elles, obres d’Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan Miró, Josep
Guinovart, Amèlia Riera, Daniel Argimon, Evarist Vallès, Antonio
Beneyto Antoni Clavé, Joan Hernández Pijuan, Elena Paredes, Joan Puig
Manera, Joan Sibecas, entre d’altres.
També es documentaran les diverses interpretacions de multitud
d’artistes damunt de tapes de wàter, que ens expliquen la idea
alquímica del crític de com la merda es pot convertir en or.
En volum contindrà una extensa galeria de fotografies familiars
d’amics de Pep Vallès que mostren la seva faceta d’activista cultural. A
més, sota l’objectiu del fotògraf Francesc Guillamet, ens aproparem a
Pep Vallès al bell mig del seu espai de treball i d’inspiració a Agullana.

Activitats
Homenatge a Pep Vallès, entre l’Alquímia i l’Art
Finalment s’ha plantejat l’homenatge des de diverses activitats: una
exposició i una taula rodona, i el llibre, al que ja ens hem referit. Els
objectius de l’homenatge són:
•

•

•

Donar a conèixer i homenatjar la figura de Pep Vallès amb tota la
amplitud del seu pensament, que connecta amb el mon artístic i
creatiu català i empordanès de mitjan segle XX
Abordar els diversos aspectes del personatge, que són: la família,
el pensament estètic i l’escriptura, la trajectòria com a crític i
historiador de l’art, i l’alquímia a la seva obra
Documentar i catalogar part de la seva col·lecció, que ens explica
des de la seva experiència, una part de la història de l’art català i
empordanès

30

L’exposició està previst que s’iniciï a la Fundació Valvi el mes de juliol
de 2020, i s’està treballant en la seva itinerància per diferents
poblacions de l’Alt Empordà, entre elles Roses, Agullana i Castelló
d’Empúries. L’exposició pretén mostrar totes les facetes del personatge
plantejades en el llibre: el pensament estètic i l’escriptura, la seva
trajectòria com a crític d’art, la família, i l’alquímia
L’exposició anirà acompanyada de fotografies de diversos moments
vitals de Pep Vallès, a més d’un conjunt de fotografies realitzades per
Francesc Guillamet que ens plasmen al crític en el seu entorn creatiu
d’Agullana. Simultàniament es projectarà un vídeo d’una conversa
estètica mantinguda entre Pep Vallès i el filòsof Arnau Puig l’estiu del
2018.
La taula rodona s’està organitzant amb la participació dels diversos
autors que publiquen en el llibre, i es preveu que tindrà lloc a la població
on resideix l’homenatjat, a Agullana, amb la seva intervenció.
Hem presentat aquesta activitat a la convocatòria de subvencions a
projectes culturals a l’Alt Empordà del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, que es va tancar el passat mes de desembre.

III Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT)
Preparació del III Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT),
aquesta vegada dedicat a l’estètica i la producció artística en el territori
de frontera. Com en els anteriors edicions, es comptarà amb la
participació del Consorci d'Estudis Catalans (CEC) i la delegació de
l’Institut d’Estudis Catalans a la Catalunya del Nord, i s’espera rebre el
mateix suport econòmic del fons comú entre la Generalitat de Catalunya
i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals. Aquest any ens
presentarem a la convocatòria, amb un programa que s’ha de tancar en
breu, i el congrés se celebrarà cap a final del primer trimestre de l’any
2021.
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Repensem l’Empordà
S’està valorant la possibilitat de celebrar també aquest any una nova
edició del Repensem l’Empordà. La intenció inicial era de fer-ho cada dos
anys, però davant el fet que se solaparia amb la celebració dels
congressos de l’Espai Català Transfronterer, s’ha pensat que seria
oportú avançar el Repensem per aquest 2020. És un tema que tractarem
en una propera reunió de junta, durant el proper mes de febrer. En cas
de trobar el tema de debat i posar-nos d’acord, la jornada es faria entre
final d’octubre i principi de novembre, com en les dues anteriors
edicions.

X Jornades L’Empordà. El paisatge, com actiu
econòmic
Aquestes jornades, que s’organitzen conjuntament amb Via Pirena i el
Setmanari l’Empordà, arriben a la desena edició. L’organització de les
mateixes s’està plantejant revisar l’activitat i veure cap on dirigir-les
en un futur.

Premis de recerca de batxillerat
Es continuarà 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. 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 2020 les següents
col·laboracions:
Amb la parròquia de Sant Pere de Figueres, en motiu de la celebració
del seu mil·lenari, s’està col·laborant amb les següents activitats:
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•

•

•

•

Organització del cicle de conferències La història de l’església de
Sant Pere de Figures. Des dels seus orígens fins al segle XX, juntament
amb Atenea. El cicle començarà el proper dilluns 17 de febrer i
finalitzarà el dilluns 23 de març
Col·laboració i suport en el muntatge de l’Exposició fotogràfica
sobre la història del temple, en format rollups (es preveu
itinerància), que s’inaugurarà el proper dia 27 de gener i tancarà
el 26 d’abril
Col·laboració i suport en el muntatge de l’exposició sobre imatges
i objectes litúrgics de l’església, que restarà oberta a l’espai de la
sagristia de l’església entre els dies 7 de març i 6 de juny
Suport en l’ordenació i classificació de l’arxiu i la biblioteca
parroquials

Se’ns ha sol·licitat el suport per part del Centre d’Art i Cultura ARBAR
de la Vall de Santa Creu (Port de la Selva), que realitzarà el dia 22 d’agost
un Cicle de lectura de Poesia i Territori. ARBAR (Associació per la Recerca
Biocultural i Artística de Rodes) és una entitat sense ànim de lucre, que
des de la seva fundació el 2012 ha tingut com a objectiu donar suport
als artistes que treballen en el camp de l'art contemporani i establir una
interrelació entre l'art d'acció i l'entorn rural en desús de la zona de la
serra de Rodes. Es tracta de fer una lectura de poemes de caràcter
performatiu de poetes catalanes de diferents generacions que llegiran
una selecció de poemes vinculats al territori, algunes específicament
sobre la seva relació vital amb el paisatge de l’Empordà. Roser
Domènech com a coordinadora de l’acte ha fet la següent selecció de les
poetes Gemma Arimany, Lala Blay, Josefa Contijoc, Rosa Font i Roser
Domènech.

El músic i etnomusicòleg Guy Bertrand, que va participar en el
Repensem l’Empordà. Cultura d’aquest any 2019, ha sol·licitat la nostra
col·laboració per a localitzar fotografies de músics gitanos per a
l’exposició que s’inaugurarà a Perpinyà, al Palau dels Reis de Mallorca,
el proper 20 de març. S’està preparant, de cares al 2021, una activitat
multitudinària per portar la música al carrer, amb la implicació
d’escoles de música de la comarca, i etnomusicòlegs i músics locals.
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Seguirem donant suport a les activitats que es facin en motiu de la VIII
Pujada a Sant Pere de Rodes, organitzades per l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural, l’associació Via Pirena, el Parc Natural del Cap de
Creus i l’Ajuntament del Port de la Selva.
També es donarà suport a la reedició del llibre d’Ernest Lluch, Romà i
Rossell, el primer de tots, que anirà a càrrec de Joan Armangué, i serà
publicat en breu per Edicions Cal·lígraf.

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 (El Vendrell, 24, 25 i 26
d'abril de 2020), i de representació a la ciutat de Figueres en la Comissió
del Nomenclàtor després d’un impàs d’uns mesos en què havia estat
suspesa la col·laboració.
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