MEMÒRIA
de l’any 2021

Publicacions
Publicació dels Annals
El volum núm. 52 dels Annals s’ha fet amb el mateix caràcter miscel·lani
que caracteritza la publicació, amb la participació d’un total de 28
autors per 20 articles. L’apartat monogràfic, que encapçala el llibre
d’enguany, s’ha dedicat a les epidèmies i la salut pública. Aquestes
s’han tractat des de la història, però també en clau de present. Hi
trobem els apartats de Ciències, Història i Arqueologia, i la publicació
del guanyador del premi de recerca de batxillerat 2020.
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A continuació detallem l’índex del contingut de la publicació:
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Com ja hem comentat en anteriors ocasions, des de l’any 2015, sota la
presidència d’Anna Maria Puig i la direcció editorial de Pere Gifre,
juntament amb la implicació del coordinador de la Secció de
publicacions de l’IEE Marià Baig, se segueixen 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). S’està valorant econòmicament fer ús de totes les opcions
que ofereix Raco per a la gestió dels articles, des de la recepció fins a la
seva publicació (Raco Profesional). Raco funciona amb el programa de
codi lliure Open Journal Systems (OJS), desenvolupat pel Public Knowledge
Project (PKP).
El Consell de Redacció dels Annals està constituït pels següents
membres:
•
•
•
•
•
•

Aymat Catafau, historiador, Universitat de Perpinyà Via Domitia
(UPVD)
Joaquim Nadal Farreras, historiador, Universitat de Girona (UdG),
director de l’Institut Català de Recerca en el Patrimoni (ICRPC)
Narcís Soler Masferrer, prehistoriador, director de l’Institut de
Recerca Històrica de la Universitat de Girona (UdG)
Lluís Benejam, biòleg, Universitat de Vic (UVIC), director de la
Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar
Josep Colls Comas, llicenciat en Història, Universitat de Girona
Lluís Serrano Jiménez, Universitat de Girona

I el Comitè Editorial o Consell Assessor:
•
•

Per la secció d’Art: Mariona Seguranyes Bolaños, historiadora de
l’art; Eric Forcada, historiador de l’art (Perpinyà)
Per la secció d’Història-arqueologia: Joaquim Tremoleda Trilla,
arqueòleg, MAC-Empúries; François Réchin, Université de Pau et
des Pays de l’Adour, ITEM - Identités, Territoires, Expressions,
Mobilités
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•

•

•

•

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

La presentació es va fer el divendres 17 de desembre, a les 7h del vespre,
a la Sala Brossa-Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres.
Durant l’acte també es varen presentar el primer número de la revista
FAT i la reedició del llibre Búnquers: Recórrer la Garriguella Fortificada, de
l’Adela Geli, publicat a la col·lecció Monografies Empordaneses amb el
número 11. L’acte va comptar amb la participació de Pere Gifre, director
dels Annals; Anna Maria Puig, presidenta de l’IEE i coordinadora de la
revista FAT; Adela Geli-Anticó, autora de la monografia; Alfons
Martínez, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres; i Jordi
Masquef, diputat de la Diputació de Girona.
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La publicació dels Annals ha comptat amb el suport de la Diputació de
Girona, i la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i l’IRMU.
Assistència: es va omplir l’aforament permès a la sala en aquests
moments, que és de 40 persones, que es varen haver d’inscriure i
respectar les normes sanitàries exigides.

Publicació de FAT. Publicació digital de divulgació

científica
Amb aquesta, l’Institut inicia una nova col·lecció editorial, en format
digital, dedicada a temes de recerca i actualitat. Preferentment, hi
tindran cabuda els resultats de les activitats realitzades per l’IEE, com
ara el Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CET), el Repensem
l’Empordà o les Jornades l’Empordà com Actiu Econòmic. Totes
aquestes es fan de manera periòdica i hi participen entre 6 i 10
especialistes que aporten el fruit de les seves recerques, en format taula
rodona o debat, o bé com a ponències o conferències.
El plantejament de la publicació és el de donar sortida a uns continguts
de caire monogràfic, que no tenen cabuda en les publicacions habituals
de l’Institut: els Annals i les Monografies Empordaneses. L’objectiu no
només és el de poder disposar d’un format de publicació més versàtil i
econòmic (abaratir costos i despesa de paper), sinó també el
d’aconseguir una major difusió, ja que l’accessibilitat als documents
publicats és oberta.
El sistema de gestió del continguts i el format del repositori dels
mateixos s’ha editat en una plataforma digital que té sortida per a Web
Html o Wordpress. Aquests tipus de publicacions, al mateix temps,
permeten integrar elements multimèdia. Un altre aspecte a considerar,
és la facilitat de modificar o ampliar els continguts, si es presenta la
oportunitat.
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El primer número de FAT està dedicat a la publicació del II CECT. Els
segles VIII a l’XI a través de l’arqueologia. Aquest congrés es va celebrar
l’any 2019 entre les poblacions de Castelló d’Empúries i La Roca de
l’Albera, amb participants de cada costat del territori català. L’activitat
va comptar amb la col·laboració del Consorci d’Estudis Catalans (CEC) i
la delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a la Catalunya del Nord, i
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 CúriaPresó, i la Commune de Laroque des Alberes.
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La publicació inclou, en format article, les conferències i les ponències
presentades al congrés. La temàtica, centrada en les recerques que
s’estan duent a terme en el període cronològic que abasta els segles VIII
a l’XI, inclou estudis tant sobre diversos tipus d’hàbitat, com sobre
esglésies i parròquies amb les corresponents celleres i necròpolis, o
sobre la cronologia i la tipologia dels materials mobles recuperats.
L’objectiu és establir comparacions en aquest marc territorial que
resulta tan proper al llarg dels temps, malgrat les fronteres polítiques
que el separen.
Aquesta publicació s’inscriu en el marc del projecte de recerca en
matèria d’arqueologia La fundació de la parròquia de Santa Maria de
Castelló d’Empúries (Alt Empordà). L’evolució dels edificis cultuals (segles
VIII-XV), presentat per l’IEE a la convocatòria del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya pel quadrienni 2018-2021, al que
ens referirem més endavant.
La primera presentació va tenir lloc el divendres 5 de novembre, a la
capella dels Dolors de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries,
un cop finalitzat l’acte de presentació dels resultats del projecte
esmentat. Es va fer una segona presentació a Figueres, el dia 17 de
desembre, a les 7h del vespre, a la Sala Brossa-Frégoli del Museu del
Joguet de Catalunya/Figueres, a continuació de la presentació dels
Annals.
La publicació ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de
Girona.
Enllaç a la publicació:
https://en.calameo.com/read/006883485101edaed866a
El web de l’IEE disposa d’una entrada nova a l’apartat de publicacions
per tal de facilitar l’accés a la consulta de la revista:
https://iee.cat/col%e2%80%a2laboracions/
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Activitats
IV

Repensem

l’Empordà.

Energies

renovables:

amenaces i oportunitats
Des de l’any 2018, l’Institut d’Estudis Empordanesos organitza aquesta
jornada de debat, que té un considerable èxit de públic i una àmplia
repercussió a nivell de ciutat i de comarca. La voluntat de l’IEE és la
d’assolir la capacitat d’avaluar el present, i incidir, en la mesura de les
nostres possibilitats, en la manera d’avançar positivament cap el futur.
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El Repensem d’enguany es va celebrar el 17 d’abril a l’Auditori Narcís
Monturiol del Cercle Sport Figuerenc. La jornada es va dedicar a un dels
temes que més està preocupant a les diferents institucions i entitats de
la comarca: la implantació de les energies renovables, i el seu impacte
sobre el territori. Des de l’entrada en vigor de la normativa sectorial que
regula les mesures urgents que cal prendre davant la situació
d’emergència climàtica a Catalunya, els municipis de l’Empordà han
rebut una quantitat important d’avantprojectes que proposen la
generació energia mitjançant la construcció de parcs eòlics i plantes
fotovoltaiques dins el seu terme, amb tot el que comporta d’afectació
sobre el territori.
El debat es va centrar en dues línies essencials: quines són les amenaces
de la implantació d’aquestes instal·lacions sobre el territori? Quines
oportunitats de riquesa econòmica poden generar sobre la població?
Les taules es varen formar amb diferents especialistes, de trajectòria
consolidada i experiència en el tema, conduïts per un moderador.
TAULA NÚM. 1, 10.00-11.30h
DIAGNOSI SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES EN EL
TERRITORI
• Joan ARRUFÍ, president de la DO Terra Alta
• Carles RIBA, enginyer i president del Col·lectiu per a un Nou Model
Energètic i Social Sostenible
• Sergi SALADIÉ, geògraf i consultor en Paisatge, Energia i Planejament
territorial
• Esteve GUERRA, president d’Empordà Turisme
TAULA NÚM. 2, 11.30-13 h
IMPACTE I VIABILITAT AMBIENTAL I ECÒNOMICA DE LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
• Mita CASTAÑER, geògrafa i directora de la Càtedra de Geografia i
Pensament Territorial de la Universitat de Girona
• Antonio TURIEL, físic i investigador científic a l’Institut de Ciències del
Mar del CSIC
• Joan VILA, enginyer industrial i empresari
Moderador de les taules fou Santi COLL, periodista i director del setmanari de
l’Alt Empordà
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CLOENDA, 13:00-13.30h
Miquel PUIG, economista i membre del Comitè Assessor Catalunya-Next
Generation EU (CONEXT CAT-EU)

La crisi sanitària a causa del COVID va obligar a reduir l’assistència en
sala a un màxim de 25 convidats i a completar la visibilitat pública de
la jornada retransmetent-la en directe a través del canal Youtube de
l’IEE. Entre els assistents es va convidar a representants de diferents
organismes i entitats de la comarca (Iaeden, DO Empordà, Empordà
Turisme, Confraria de Pescadors de Rodes, Unió de Pagesos, Associació
de Micropobles de Catalunya, Federació d’Organitzacions Empresarials
de Girona), a tècnics de diferents departaments de la Generalitat de
Catalunya, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament de
Figueres, així com a alguns empresaris.
En acabar l’acte, es va iniciar un interessant debat, amb la participació
dels assistents a la sala i del públic del xat del canal Youtube.
Gràcies a la participació del periodista Carles Pujol, de Tramuntana TV,
es pot veure la gravació de l’emissió al següent l’enllaç del canal
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=zjVjSthsKW4.
Per
problemes tècnics, no fou possible gravar-la tota sencera. En aquest
enllaç https://youtu.be/RUTtVaEH29o hi podeu trobar el muntatge
final, amb inclusió de les intervencions telemàtiques de Sergi Saladié i
Miquel Puig.
Es va fer difusió de la jornada a través del mailing dels socis, i pel
mitjans digitals propis de l’IEE: web, facebook, instagram i twitter.
L’activitat ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Figueres.
Per a més informació: https://iee.cat/repensem-lemporda-17-dabril/
Assistència: fins a tancament de l’any 2021, es compta amb un total de
1.521 visualitzacions.
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III Congrés de l’Espai Català Transfronterer. Els

cants de la canya
El III Congrés de l’Espai Català Transfronterer es va celebrar el
divendres 21 de maig a la tarda, a partir de les 4:30 h, a l’auditori dels
Caputxins de Figueres. En aquesta tercera edició, el CECT va tenir un
component històric, etnològic i musical, i es va centrar en estudiar,
documentar i donar a conèixer la indústria de la canya per a música,
una activitat avui pràcticament desapareguda que va tenir àmplia
repercussió i prestigi internacional entre mitjan segle XIX i mitjan segle
XX. L’organització va anar a càrrec de l’IEE i de l’associació World
Harmonies de Perpinyà.

No es va poder compartir la jornada amb una població de la Catalunya
del Nord, com en altres ocasions, tal com estava previst, per raó de la
impossibilitat de fer desplaçaments de públic ateses les restriccions de
mobilitat imposades per la COVID. Per aquest motiu, l’activitat es va
emetre en directe, via streaming, a través del canal Youtube de l’IEE.
Els inscrits i els socis varen rebre l’enllaç per poder accedir a la
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retransmissió, a través de la qual també varen poder participar en el
debat virtual. Es va permetre una assistència en sala fins al límit de
l’aforament establert. També es va fer difusió a través dels canals propis
de web, facebook, instagram i twitter.

El programa del congrés es va organitzar al voltant de dues taules
rodones, amb la participació d’especialistes en el tema. Programa:
PRESENTACIÓ, 16:30-17h
A càrrec d’Anna Maria PUIG, presidenta de l’IEE, i Guy BERTRAND, president
de World Harmonies
TAULA NÚM. 1, 17-18h
LA CANYA PER MÚSICA
• Carles MEDIR, productor de canyes i inxes (Medir, Palamós)
• Aleix MORILLAS, taller de recuperació de canya (Morgar, Figueres)
• Joan ROCA, músic, lutier i fabricant de canyes
Moderador: Santi COLL, periodista del setmanari L’Empordà
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TAULA NÚM. 2, 18-19h
LA MÚSICA AMB CANYA
• Cesc SANS, lutier d’instruments tradicionals
• Claude ROMERO i Jean Pierre LAFITTE, fabricants d’inxes i
d’instruments tradicionals
• Quim GUERRA, especialista en instruments de música antiga de doble
canya
Moderador: Oriol CASADEVALL, director de l’escola Municipal de Música de
Castelló d’Empúries
DEBAT, 19-19:30h

Durant la segona taula i part del debat, es varen mostrar diversos
instruments tradicionals de vent per precisen de la canya per a sonar, i
es varen interpretar petites peces musicals.
A l’entreacte, en el moment de descans, entre les 19:30-20h, es va
presentar la rumba sardana La moreneta, de Joanet i Miliu Calabuch,
amb la participació de músics de cobla i músics gitanos de l’Empordà i
Perpinyà.
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L’acte va finalitzar amb un concert de música tradicional interpretat pel
grup Els Quatrevents, amb un programa en el que eren presents els
instruments que sonen amb inxes de canya.
Per a més informació: https://iee.cat/iii-congres-de-lespai-catalatransfronterer-21-i-22-de-maig/
Es pot seguir la jornada al següent enllaç del canal de Youtube de l’IEE:
https://www.youtube.com/watch?v=jkR5Njk3bXc
Assistència: a més dels 32 inscrits i els que seguiren l’acte virtualment,
l’activitat compta amb 151 visualitzacions fins a tancament de l’any.

L’endemà del congrés, el 22 de maig, a les 12h, es va inaugurar
l’exposició sobre el mateix tema al vestíbul del Cercle Sport Figuerenc,
situat al carrer d’en Monturiol de Figueres. L’exposició va romandre
oberta fins el 17 de juliol. S’hi varen poder veure materials i informació
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sobre els dos temes tractats al congrés: LA CANYA PER MÚSICA i LA
MÚSICA AMB CANYA.
Per a més informació: https://iee.cat/exposicio-els-cants-de-lacanya-iii-cect-22-de-maig-a-17-de-juliol/
Els plafons, en format rollup, contenen textos i fotografies -fetes
expressament per a l’ocasió o cedides per diferents arxius-, que
il·lustren tot el procés, des de la collita de la canya al canyer fins a la
transformació de la mateixa per tal d’obtenir les canyes o inxes que
s’utilitzen a l’embocadura de diferents instruments musicals, tant
d’orquestra com tradicionals.
Per les vitrines es disposa de materials originals, cedits per diferents
tallers que es dediquen o s’han dedicat a la transformació de la canya
per música, com ara Medir SL de Palamós i la desapareguda casa
Monser de Vila-sacra, o inxes fetes a tallers artesanals, com ara els dels
músics Joan Roca i David Antius, així com diversos instruments antics,
cedits per particulars i per l’Escola Municipal de Música de Castelló
d’Empúries.
El III CECT ha comptat amb el suport econòmic de la Generalitat de
Catalunya, a través de la Casa a Perpinyà, que depèn del Departament
de la Presidència, així del Consell Departamental del Pirineus Orientals,
l’Euroregió, l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) dins el programa de
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) de la Direcció
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Itinerància de l’exposició
Després de Figueres, l’exposició es va poder veure a Vila-sacra, on es
va inaugurar el diumenge 8 d’agost, a la una del migdia, en el marc de
la Festa d’Estiu. Es va instal·lar a la Sala de Plens de l’Ajuntament i dins
l’espai de la torre annexa, que correspon al castell medieval de la
població. Hi va romandre fins el 15 de setembre. Va despertar molt
interès atès que Vila-sacra va tenir, durant uns anys, un dels pocs
tallers històrics que es coneixen dedicat al treball de la canya per
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música, l’empresa Monser, i va poder comptar amb la presència i la
col·laboració de Maria Antònia Moner, hereva d’aquesta empresa.
L’Ajuntament va editar un fulletó, que es va repartir el dia de la
inauguració, i va fer una bossa de roba commemorativa, que es podia
també recollir a la mateixa sala de l’exposició.

Per a més informació: https://iee.cat/exposicio-els-cants-de-lacanya-a-vila-sacra/
El dissabte, 30 d’octubre, a la sis de la tarda, en el marc de la Setmana
del Turisme Industrial de Catalunya que organitza la XATIC (Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya), es va inaugurar l’exposició a la Sala
del Blat de l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries. La mostra ha
romàs oberta fins el 9 de gener de 2022, de dimecres a diumenge, en el
següent horari: de 10:00h a 14:00h i de 16:30h a 19:00h. La població de
Castelló també va tenir en funcionament, al llarg d’un període d’uns
100 anys, una indústria dedicada a la producció de canya per música.
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Per a més informació: https://iee.cat/exposicio-els-cants-de-lacanya-a-castello/

III Congrés de l’Espai Català Transfronterer. Músics

gitanos transfronterers
En el mateix marc del III CECT i amb els mateixos col·laboradors i
suport econòmic, s’ha fet una segona acció transfronterera, aquesta
centrada en les manifestacions culturals del poble gitano en el camp de
la música, amb l'objectiu final de publicar-ho i aportar noves
contribucions a la seva història. Al respecte, s’ha tingut en compte el
treball d’estudi i reivindicació de la rumba catalana que World
Harmonies realitza a la Catalunya Nord-, d’on ha sorgit la iniciativa de
situar la comunitat gitana figuerenca i empordanesa dins la història, no
només de la rumba catalana sinó també de la música popular a
Catalunya.
El treball de recerca històrica, realitzat per Pau Subirós, ha donat lloc a
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l’article: “Apunts històrics sobre els gitanos calós i la música a Figueres
i l’Alt Empordà”. Està previst que aquest es publiqui als Annals de l’any
2022, núm. 53. Tal com comenta l’autor, mentre que els estudis gitanos
tenen una llarga tradició a la Catalunya del Nord, especialment al
voltant de la Universitat de Perpinyà, es podria dir que al Principat els
gitanos calós són encara un subjecte minoritari dins la tradició
historiogràfica. No obstant això, veiem com ha sorgit un nou interès cap
a diferents aspectes relacionats amb el món gitano i especialment en
relació a la música.
Darrerament, és el cas de la rumba catalana el que ha donat lloc a nous
articles, publicacions, documentals... Davant d’aquest escenari, és
interessant observar la potència centrífuga de Barcelona i la seva àrea
metropolitana, i com aquesta dilueix o sovint oblida les realitats de les
perifèries geogràfiques.
Amb aquesta investigació es pretén teixir un fil que enllaci, per posar
un exemple, el cafècantant L’Entrebanch i els primers músics gitanos
de flamenc a la Figueres del segle XIX amb els darrers representants de
la música urbana del barri de Sant Joan. Es tracta de reivindicar figures
menys mediatitzades però molt vinculades al món local, així com els
fenòmens específics del territori, com ara el turisme de masses de la
segona meitat del segle XX o el fet fronterer.

Exposició Josep Vallés entre l’Alquímia i l’Art
L’exposició Entre l’Alquímia i l’Art. Una visió de la creació artística a l’època
de la transició democràtica, produïda l’any 2020 entre la Fundació Valvi
(Girona) i l’IEE, i comissariada per Mariona Seguranyes, enguany ha
itinerat a Figueres i Agramunt (Lleida).
L’exposició ressegueix la trajectòria de Josep Vallès Rovira, i s’hi
exhibeixen obres de la seva col·lecció: Amèlia Riera, Daniel Argimon,
Joan Hernández Pijuan, Joan Claret, Francisco Valbuena, Antoni Tàpies,
Joan Miró, Antoni Clavé, Elena Paredes, Josep Puig Manera, Josep
Guinovart, Antonio Beneyto, Josep Bonaterra, Bartomeu Massot,
Evarist Vallès, Modest Cuixart, Joan Sibecas i Alícia Viñas. Les obres
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s’acompanyen de cites d’articles escrites per Vallès en la seva faceta de
crític d’art.
També s’hi exposa una selecció de la seva col·lecció de tapes de vàter
artístiques, batejades per Camilo José Cela com Opercula Latrinae, obres
d’August Puig, Amèlia Riera, Josep Guinovart, Antonio Beneyto,
Bartomeu Massot, Evarist Vallès, Daniel Lleixà, Miquel Duran i Carme
Riera, així com diversa documentació del seu arxiu, fotografies i llibres
dedicats.

L’exposició a Figueres es va inaugurar el 5 de març a la Sala
d’Exposicions L’Escorxador, amb el suport del Museu de l’Empordà i
l’Ajuntament de Figueres. Hi va romandre oberta fins el 16 de maig.
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L’activitat es va completar amb una taula rodona, celebrada el 15 de
maig a l’Auditori dels Caputxins, amb l’assistència de diversos autors
de la monografia.

Per a més informació: https://iee.cat/exposicio-de-josep-valles-afigueres-5-de-marc/
L’exposició a Agramunt es va inaugurar el 31 d’octubre de 2021, a
l’Espai Guinovart, situat a la plaça del Mercat, i hi romandrà oberta fins
el 13 de febrer de 2022. Aquí ha comptat amb la col·laboració de la
Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt, i de les entitats que li
donen suport. Ateses les dimensions de l’espai expositiu, aquesta s’ha
hagut de reduir i adaptar.
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Per a més informació: https://iee.cat/exposicio-de-josep-valles-aagramunt-31-de-novembre-a-13-de-gener/

Taula rodona 600 aniversari de l’aiguat de 1421
L’Ajuntament de Cabanes, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, va voler commemorar aquesta tràgica efemèride que va
tenir lloc el mes d’octubre de 1421, i que va afectar de manera molt
notable la població. La causa va ser un aiguat molt fort, que va provocar
l’augment del cabal dels rius i que moltes poblacions empordaneses
quedessin inundades. La documentació que es conserva fa referència a
la destrucció de moltes cases i edificis, a nombroses pèrdues humanes,
així com de bestiar i conreus.
L’acte es va organitzar en format de taula rodona a la Sala el Sindicat
de Cabanes, el dia 22 d’octubre, a les 7h del vespre. No només es va fer
un esment especial al que va succeir a la població, sinó que també es
varen recordar els fets que es varen produir en altres llocs al voltant de
la Muga, el Fluvià i el Ter. L’acte tampoc es va centrar només en l’aiguat
de 1421, sinó que es varen exposar situacions similars que s’han repetit
al llarg de la història. Finalment, a la cloenda, es va fer una avaluació
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sobre la possibilitat que avui es produeixin situacions similars extremes
a conseqüència del canvi climàtic que ens afecta, tal com veiem en
diverses parts del món.

Varen participar en la taula rodona:
•
•
•
•
•
•

Antònia GIMBERNAT, pel municipi de Cabanes, bibliotecària
jubilada i aficionada a la història local
Albert REIXACH, per l’entorn de la Muga, medievalista i doctor
en Història
Marisa ROIG, per l’entorn del Fluvià, llicenciada en Història i
màster en arxivística
Salvador VEGA, per l’entorn del Ter, llicenciat en Història
Marc PROHOM, climatòleg, doctor en Geografia i cap de l’Àrea de
Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya
Anna Maria PUIG, moderadora
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Per a més informació: https://iee.cat/600e-aniversari-de-laiguat-de1421/
Assistència: l’acte es va obrir a tot el públic, sense més restriccions a la
sala que les imposades per les mesures sanitàries actuals, amb una
presència d’unes 50 persones.

Presentació del projecte de recerca en arqueologia
(2018-2021)
El divendres 5 de novembre, a les 7h del vespre, a la capella dels Dolors
de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries, va tenir lloc la
taula rodona de presentació dels resultats del projecte de recerca La
fundació de la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt
Empordà). L’evolució dels edificis cultuals (segles VIII-XV).

Aquest projecte quadriennal de recerca en matèria d’arqueologia que
encapçala l’IEE, es va iniciar l’any 2018 i ha finalitzat aquest 2021, i ha
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estat dirigit per Anna Maria Puig, presidenta de l’entitat. El projecte ha
comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, 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.
Varen intervenir en la taula rodona els següents membres de l’equip
investigador, per presentar els resultats dels corresponents estudis:
•
•
•
•
•
•

Anna Maria PUIG, IP del projecte i presidenta de l’IEE
Bibiana AGUSTÍ, arqueoantropòloga
Joan FRIGOLA, arqueòleg
Josep Maria GIRONELLA, documentalista
Joan SOLÀ, geòleg (GeoServei sl)
Jaume BUXEDA i Marta VALLS, estudis arqueomètrics

Es va comptar amb la presència de:
•
•
•
•

Maite MIRÓ, cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya
Salvi GÜELL, alcalde de Castelló d’Empúries
Mn. Joan d’ARQUER, rector de la parròquia de Santa Maria de
Castelló
Mn. Joan NASPLEDA, delegat episcopal per al Patrimoni Cultural
del Bisbat de Girona

Per a més informació: https://iee.cat/presentacio-dels-resultats-delprojecte-de-recerca-5-novembre/
Assistència: l’acte es va obrir a tot el públic, sense més restriccions a la
sala que les imposades per les mesures sanitàries actuals, amb una
presència d’unes 60 persones.
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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 XXena
edició, i els dedicats a Josep Maria Álvarez, a treballs de recerca de medi
ambient i natura, en la seva XXXIena edició.

El termini d’entrega dels treballs es va fixar pel dia 15 de març. El jurat
dels premis Albert Compte es va reunir el 17 d’abril i va estar format per
Aurora Martín, Bibiana Agustí i Joan Armangué i Ribas. La situació
d’alerta per la crisi sanitària generada per la COVID-19 va impedir fer
la celebració habitual d’entrega de premis de forma presencial, i es va
haver de fer de forma virtual el dia de la revetlla de Sant Jordi, el 22
d’abril, mitjançant la plataforma ZOOM.
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El guanyador dels premis Compte fou Benet Antius, de l’INS Alexandre
Deulofeu de Figueres, pel treball La gralla al nord-est català.
Els dos accèssits foren per:
•
•

Adrià Company, de l’INS Llançà, pel treball Els derelictes ibers i
romans de la Mar d’Amunt
Arnau Genover, de l’IES Ramon Muntaner de Figueres, pel treball
Aproximació i anàlisi dels gràfics imperials de la Matemàtica de la
Història

El treball guanyador dels premis Álvarez fou el de Martí Cousillas:
L’energia més neta. Les cel·les de combustible microbianes.
Els dos accèssits foren per:
•
•

Ariadna Arevalo, per La resistència microbiana causada per la
contaminació del sòl del Maresme mitjançant els fems naturals
Pau Mora, per Biodiversitat des del confinament

Per a més informació:
https://iee.cat/premis-de-recerca-debatxillerat-2021/ / http://iee.cat/premiats/

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

Al projecte Rutes pels orígens de les àrees de turisme dels
Consells Comarcals de l'Alt i del Baix Empordà, presentat per Joan
Pluma, Tècnic PECT Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. El
projecte pretenia donar a conèixer llocs patrimonials visitables no
tant coneguts, interessants a una visita no experta i que
tinguessin una certa rellevància en termes històrics. La petició va
ser rebuda el mes de gener, i fou traslladada a dos socis de
l’entitat, Josep Puig i Arnau Sirvent, per tal de treballar en el
catàleg
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•

Adhesió a la petició de no instal·lació dels Parcs Eòlics Cronos i
Terrades al terme municipal de Capmany, presentada per
l’Ajuntament d’aquesta població el mes de febrer

•

Adhesió a la campanya de justícia històrica No eren bruixes!,
promoguda per l’editorial de la revista Sapiens i amb
l’assessorament dels historiadors Agustí Alcoberro i Pau Castell.
La campanya és un acte de desgreuge i dignificació de les mil
dones processades i executades per aquest delicte a Catalunya, en
la línia que s'ha fet en altres indrets d'Europa com a Escòcia,
Suïssa o Noruega. Adhesió presentada el mes de febrer

•

Resposta a la petició d’assessorament de l’estudiant del grau
d'història de la Universitat Autònoma de Barcelona, Oriol
Carmona, de l’Escala, sobre el treball de final de grau dedicat a
les conseqüències de la introducció del turisme a la costa
empordanesa durant els darrers anys del franquisme. Petició
rebuda el mes de febrer

•

A la Declaració de BCIL de la barraca gran de pescadors que hi ha
a la Platja Petita de Portbou, i per extensió de les altres dues que
hi ha al seu costat, a petició de Roger Olivella, per aconseguir la
seva protecció en tant que exemplars d’arquitectura tradicional
del nostre país vinculada a la pesca. Petició presentada el mes
d’abril

•

A la XIII Assemblea d’Estudis “El Territori de Besalú abans de la
Història”, organitzada per l’associació Amics de Besalú i el seu
Comtat, celebrada els dies 9 i 10 d’abril

•

Autorització a l’editorial Gorbs de publicar una part de la tesi
doctoral feta per Josep Comas Caussà sobre el parlar de Pau dels
anys 60-70, recollida i publicada en els Annals, per incorporar la
informació al llibret D'abantes a xurrencai. La parla de
l'Empordà, de Robert Sabater. Petició presentada i acceptada el
mes d’abril
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•

Al projecte de l’Associació Prat Comú de crear un taller fix per
l’aprenentatge de les tècniques de construcció en pedra seca, que
s’hauria de construir al municipi de Vilajuïga. L’interès rau en
tenir una infraestructura estable on l’equip professional pugui
impartir aquesta formació. Petició presentada el mes de maig

•

Dotació econòmica a la Fundació Enciclopèdia Catalana
destinada a donar suport a la tasca de promoure i difondre la
llengua i la cultura catalanes, atorgada el mes de juny

•

Suport econòmic a la publicació del Cicle de poesia “Baix
Continu”, organitzat pel Centre d’Art i Cultura ARBAR, sobre
poetesses contemporànies arrelades al territori, presentada el 22
d’agost al mateix centre, ubicat a La Vall de Santa Creu

•

A la 6ena Jornada de Divulgació Científica a Figueres. Sience
Needs You!, dedicada a “L’exploració de l’espai: noves
oportunitats per la ciència i la tècnica”. Realitzada per l’ACDIC i
celebrada a Figueres entre els mesos de setembre i octubre

•

S’han avalat els següents projectes de recerca
- Genètica i mobilitat de les comunitats prehistòriques del nord-est de
la península Ibèrica, de la investigadora Alba Petit Castellví,
presentat a la candidatura de Beques de Recerca Francesc
Eiximenis 2021, convocada per l’Institut Ramon Muntaner i la
Diputació de Girona
- Dos herbaris gironins. La botànica gironina a inicis del segle XX
(1909-1939), de l’investigador Carles Burguera i Martín,
presentat a la mateixa candidatura de Beques de Recerca Francesc
Eiximenis 2021
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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 2021 correspon a la quarta anualitat del projecte quadriennal de
recerca en matèria d’arqueologia que encapçala l’IEE, que es va iniciar
l’any 2018. Aquest projecte, dirigit per Anna Maria Puig, presidenta de
l’entitat, compta amb el suport del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, així com de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries (amb la col·laboració del Museu d’Història Medieval de la
Cúria-Presó), el Museu d’Història de Catalunya (MHC) i l’Institut
Ramon Muntaner de Móra la Nova (IRMU). Aquesta col·laboració es va
formalitzar amb la signatura d’un conveni el dia 27 de maig de 2019.
Entre els dies 6 i 28 d’abril es va portar a terme la darrera excavació del
projecte. Després de 4 anys, els treballs es varen poder realitzar a
l’interior de la Basílica de Santa Maria, gràcies a l’acord amb el Bisbat
de Girona i la parròquia de Castelló, a través del seu rector Mn. Joan
d’Arquer.
El Pla de Treball d’aquesta darrera campanya tenia un doble objectiu.
Per una banda, demostrar els resultats obtinguts durant l’exploració
amb georadar feta l’any 2007 a l’interior de la nau central, que havia
proporcionat indicis de construccions anteriors que es varen relacionar
amb les esglésies preromànica i romànica, i, fins i tot, amb una possible
ocupació anterior. El segon objectiu era el d’estudiar el subsol de la
capçalera en el punt on es troba el retaule d’alabastre, per tal de
respondre a un seguit de preguntes sobre el conjunt de l’estructura i la
seva fonamentació, així com a les patologies que presenta.
L’excavació a l’espai de la nau
La intervenció va consistir en obrir una cala en un punt on se suposava
podien trobar-se restes dels murs de l’església romànica, prenent en
consideració les dades obtingudes pel georadar i uns estudis urbanístics
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preliminars. Després de retirar acuradament les lloses del paviment de
la nau, l’excavació va posar de manifest, de forma immediata, la gran
alteració provocada per la construcció de l’imponent edifici gòtic. En
relació a aquesta es va descobrir el gran fonament d’un dels pilars de la
nau, i diversos forats de bastida al seu voltant. Malgrat l’enorme
afectació d’aquestes obres, que pràcticament varen arrasar el que hi
havia hagut anteriorment, es varen localitzar indicis de fases prèvies.
En relació a la preromànica, es varen trobar dues tombes de tipus
antropomorf, sobre una de les quals es va fer una datació radiocarbònica
que l’ha situat entorn del segle IX. Si bé no es va localitzar l’edifici
romànic que s’esperava, es va posar al descobert un mur de grans
dimensions, que correspondria a una construcció que s’ha pogut datar
dins la primera meitat del segle VII dC. Aquesta troballa ha despertat
molta expectació atès que ens proporciona informació sobre una
ocupació dins el període visigot. També va resultar interessant la
troballa d’un amagatall de munició de més de 400 bales de plom, que
va aparèixer sota la runa del primer cor que havia tingut l’església al
centre de la nau. Aquest cor, que data de final del segle XVI, hauria estat
destruït durant la Guerra Gran, l’any 1795, i tres anys després
reconstruït en el mateix lloc. Les bales devien estar guardades dins
alguna mena de caixa de fusta (se’n varen trobar claus i tanques), que
s’hauria dipositat sota un dels bancs del cor.
La intervenció a la capçalera. El retaule
Una cala geològica va permetre confirmar que la capçalera es troba
fonamentada sobre un desnivell important respecte de la nau, d’uns 4
m per sota de la plataforma on es va construir aquesta i els anteriors
temples preromànic i romànic.
El sondeig va permetre saber que aquesta diferència de nivell es va
resoldre amb un rebliment de terres que estarien, a la vegada, exercint
pressió sobre la fonamentació perimetral de la capçalera. No sabem si
aquest abocament és l’original o es va fer en un moment posterior.
Només una excavació més completa permetria dilucidar aquesta
qüestió.
També es va certificar que la capçalera original estava pavimentada amb
les mateixes lloses de marbre que avui veiem, i que allotjava un primitiu
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cor i un retaule de fusta. Aquest fou substituït per l’actual, d’alabastre,
que es va començar a fer a mitjan del segle XV. Estudis anteriors,
realitzats durant la restauració de l’any 2002 i per altres investigadors
de l’art, ja apuntaven que retaule havia estat modificat al llarg del
temps, especialment al segle XVIII, amb l’afegit dels pinacles que el
coronen. El projecte de recerca que ens ocupa també es va dedicar a
analitzar l’estructura original del retaule. Per això, es va practicar una
cala en un angle de la seva base, que va permetre confirmar la hipòtesi
de partida: el retaule es va col·locar sobre la base d’un anterior
retaule/tabernacle, que era de forma poligonal i amb dos graons, folrat
amb les mateixes lloses de marbre del paviment. Aquesta base hauria
estat modificada de nou, segurament a principi del segle XVII, amb els
trasllat del cor al centre de la nau.
Altres estudis paral·lels
Durant la campanya es va continuar amb l’estudi geològic de l’entorn,
a càrrec de l’empresa Geoservei SL, per a conèixer el paisatge i el
territori circumdants contemporanis a l’època d’estudi.
Quant a l’estudi documental, es va seguir amb el buidat de protocols
notarials dels segles XIII i XIV, a càrrec del documentalista Josep Maria
Gironella, i de l’Arxiu Diocesà de Girona, a càrrec de Ramon Sarobe.
Oriol López-Bultó, del Laboratori d’Arqueobotànica de la Universitat
Autònoma de Barcelona, va realitzar la identificació taxonòmica d’uns
carbons recuperats durant l’excavació.
Gabriel López Badell va realitzar l’estudi dels morters tant dels extrets
del mur de la fase visigòtica trobat a la nau de la Basílica com de la
plataforma original del retaule. L’anàlisi es va fer des del laboratori del
Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Maria Clua, del Gabinet Numismàtic de Catalunya, va procedir a l’estudi
de les monedes i les pellofes aparegudes durant l’excavació. Aquest
material està essent restaurat pel Centre de Restauració de Béns Mobles
de la Generalitat de Catalunya, gràcies a la intervenció de Pere Rovira.
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Finalment, s’està fent un estudi de la dieta de la població de Castelló a
partir de les mostres extretes dels cementiris excavats durant les
campanyes realitzades, que abasten un marc cronològic entre la segona
meitat del segle VII i època moderna. L’anàlisi, en base a l’estudi dels
isòtops estables que contenen les mostres seleccionades, està dirigit per
Olalla López-Costa, de l’Área de Arqueología, Universidade de Santiago
de Compostela, Coordinadora grupo de investigación EcoPast (GI-1553).
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Funcionament intern
Durant aquest any s’han produït canvis a nivell d’administració de
l’entitat. L’Albert Ollé, que havia estat treballant amb nosaltres des del
febrer de 2012, va plegar el mes de març d’enguany, i l’abril el va
substituir la Laura Planas, que va plegar el mes d’agost. Atès que hi
havia molta feina, en especial a nivell comptable, es va incorporar
Cecília Garcia a partir del mes de febrer i fins el mes de juny. Finalment,
s’ha incorporat l’Anna Sais des del mes de setembre.
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/ Enguany hem
incorporat Jordi Jordà Casademont a les seccions d’Art i de Comunicació
i Difusió a les Xarxes Socials. També s’han afegit Nati Vilanova Teixidor
i Yoli Alcalá Hernández a la secció Arxiu i Biblioteca; Josep Maria Bernils
a la secció de Llengua, Literatura i Comunicació; i Alfons Martínez Puig
a la secció d’Història i Arqueologia.
S’ha seguit amb la catalogació del fons de la biblioteca d’Albert Compte
rebuda l’any 2014, a través de les Biblioteques Especialitzades de la
Generalitat (BEG). La responsable dels treballs de catalogació ha
continuat essent Yolanda Alcalá, diplomada en Biblioteconomia i
Documentació, Biblioteques especialitzades.
Quant al nombre de socis, el total és de 334 socis numeraris, 24 socis
protectors i 33 per intercanvis, i aquest any s’han produït:
4 altes (per ordre alfabètic): Bibiana Agustí, Xavier Brau Rius, Fina
Marquès Serra, Maria Dolors Tarrés Puigdevall
11 baixes (per ordre alfabètic):
Voluntària
Lluís Benejam Bohigas,
Anna Maria Bordas Poch
Jordi Canet Avilés,
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Núria Fernández Manzanera
Marina Machado López,
Òscar Vergés Moreno,
Defunció
Joaquim Bech de Careda Frigola (defunció 2021)
Joaquim de Llobet Guillamet (defunció 2021),
Jordi Riera Baró (defunció 2021), passa a Maria Dolors Tarrés Puigdevall
Impagament
Eusebi Cabezas Llobet,
Antoni Pérez Márquez
Comentar, de nou, que l’IEE ha seguit presentant 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.
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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 XXVI Trobada de Centres d’Estudis Locals i
Comarcals de les Terres de Girona, que enguany s’ha celebrat el
dissabte 20 de novembre al Museu de la Terrissa de Quart. També hem
assistit al Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local, fet en format
híbrid -presencial i virtual- a Tortosa, entre els dies 7 i 9 de maig. L’IEE
segueix formant part de la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament
de Figueres i del jurat de la Beca de Recerca Ciutat de Figueres, que es
va reunir el 25 de març i atorgar a Pere Gifre per l’estudi Els Fages:
família, advocacia, agrarisme i política (1808-1884).
S’ha col·laborat, com a jurat, a la II Beca d’investigació Eduard Puig
Vayreda, convocada pel Consell Regulador de la DO Empordà, la Càtedra
del Vi i l’Oli de l’Empordà de 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 suport de la Diputació de Girona, i
amb el patrocini dels cellers La Vinyeta, Peralada, Pere Guardiola,
Cooperativa d’Espolla i Vinyes dels Aspres. El jurat es va reunir
virtualment el 5 de març, la beca es va atorgar al projecte El vinyar
històric de l’Empordà. Definició, catalogació i proposta metodològica,
presentat Oriol Vicente i Romina Ribera (Glops d’Història).
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 tancar l’any 2021 ha assolit els 1.470 seguidors.
Des de l’any 2018 també som presents a instagram, amb 929 seguidors,
i twitter, amb l’etiqueta #ieempordanesos, amb 515 seguidors.
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Major pes i importància, per a nosaltres, és la presència dels Annals a
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). En aquests moments hi ha
52 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 11.796 consultes durant el 2021. A part de
les consultes que es fan en l’àmbit del territori espanyol, que són la
majoria (47 %), segueix amb un 17 % les que es fan des de la Xina, l’11
% des dels EEUU, i amb un 3 % des de Suècia i Alemanya.
Els articles més consultats han estat:
1. La Jonquera en el segle XVIII: alguns aspectes del seu passat, d’Albert
Compte, Enric Juan, amb 136
2. L'orgue a Castelló d'Empúries, d’Irene Colomer i Font, amb 120
3. El bagatge cultural d'Eduard Puig Vayreda. Cultura, pintura i literatura, de
Mariona Seguranyes, amb 82
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Estat de comptes
de l’any 2021
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INGRESSOS: 68.269,32 €
QUOTES SOCIS

12.013,00 €

VENDA LLIBRES

2.366,17 €

CONSELL COMARCAL (COMPRA LLIBRES VALLÉS)

950,01 €

DIPUTACIÓ GIRONA (COMPRA LLIBRES VALLÉS)

1.000,00 €

VENDA LLIBRE J. VALLES (EFECTIU)

108,00 €

VENDA ANNALS 52 (EFECTIU)

40,00 €

VENDA LLIBRES SANT JORDI

125,00 €

NORDEST LLIBRES, S.L.

128,16 €

TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE

15,00 €

SUBVENCIONS

51.634,70 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES (2on PAGAMENT CONVENI 2020)

3.087,50 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES (CONVENI 2021)

13.670,95 €

CONSELL COMARCAL (AJUT CULTURAL PEP VALLÈS)

4.000,00 €

GENERALITAT DE CATALUNYA (SUBVENCIÓ EURODISTRICTE)

4.900,00 €

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES (PROJEC. RECERCA)

12.642,10 €

DIPUTACIÓ GIRONA (PUBLICACIÓ 2021/2743: ANNALS)

5.000,00 €

DIPUTACIÓ GIRONA (ACTIVITAT 2021/3294: REPENSEM)

2.000,00 €

DIPUTACIÓ GIRONA (ACTIVITAT 2021/3300: EDICIÓ DIGITAL FAT)

2.000,00 €

IRMU (ACTIVITATS AC13/21: CANT DE LA CANYA)

1.068,75 €

IRMU PROJECTE (PROJECTE DE RECERCA AP10/21 1er i 2on PAGAMENTS)

1.065,40 €

SERVEI CATATALÀ D’OCUPACIÓ (PENDENT 2020)

2.200,00 €

DONACIONS

2.000,00 €

DONACIÓ ENTRAMUNTANATS

2.000,00 €

ABONAMENTS COMISSIONS BANCÀRIES

243,00 €

Cal dir que resten per cobrar de l’any 2021 un total de 10.559,93.-€ (que
hem hagut d’avançar).
SUBVENCIONS PENDENTS 2021

10.559,93 €

IRMU PROJECTE (PROJECTE DE RECERCA AP10/21 3er PAGAMENT)
IRMU (PUBLICACIONS AP36/21: ANNALS)

456,60 €
1.012,50 €

GENERALITAT DE CATALUNYA (PROJECTE RECERCA: 4 ANUALITAT)

7.690,83 €

PREMIS ALBERT COMPTE (PRIMER PAGAMENT)

650,00 €

PREMIS ALBERT COMPTE (SEGON PAGAMENT)

750,00 €
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DESPESES: 93.557,97.- €
PUBLICACIONS
ANNALS 51 (ENVIAMENTS)

2.294,42 €

ANNALS 52

10.677,20 €

BARBARA SCHMITT (TRADUCCIONS ANGLÈS)

24,33 €

DIGITAL PRESS (FOTOCOMPOSICIÓ)

5.790,72 €

ALZAMORA GRÀFIQUES (IMPRESSIÓ)

4.862,15 €

MONOGRAFIA PEP VALLÈS

1.268,59 €

FUNDACIÓ GALA DALÍ (DRETS IMATGE FOTOGRAFIES)
GIROMAIL (ENVIAMENTS)

222,64 €
1.001,48 €

DEVOL REBUT

18,00 €

COMIS. DEVOL.

8,47 €

DEVOL LLIBRE J. VALLES (EFECTIU)

18,00 €

FAT. PUBLICACIÓ DIGITAL DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

2.583,52 €

JORDI MACH (TRADUCCIÓ FRANCÈS)

420,00 €

LIA ORTIZ (CORRECCIÓ CATALÀ)

350,00 €

NURIA VINYOLES (CORRECCIÓ FRANCÈS)

125,00 €

DIGITAL PRESS (MAQUETACIÓ)

1.688,52 €

ACTIVITATS
CICLE CONFERÈNCIES MIL·LENARI DE SANT PERE DE FIGUERES
ATENEA (PENDENT PART 2020)

382,50 €
382,50 €

REPENSEM L’EMPORDÀ

2.164,45 €

MARGARITA CASTAÑER (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA)

150,00 €

CARLES RIBA (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA)

202,30 €

CARLES RIBA (DESPLAÇAMENTS)

35,70 €

SERGI SALADIE (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA)

150,00 €

MIQUEL PUIG (CLOENDA)

300,00 €

SANTI COLL (MODERADOR)

300,00 €

LIA ORTIZ (SECRETARIA/ DISSENY)

750,00 €

TRAMUNTANA TV (EMISSÓ STREAMING)

217,80 €

CATERING

58,45 €

IIICECT CONGRÉS ELS CANTS DE LA CANYA

2.836,35 €

CARLES MEDIR (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA)

150,00 €

JOAN ROCA (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA)

150,00 €

ALEIX MORILLAS (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA)

150,00 €

JOAQUIM GUERRA (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA)

150,00 €

SANS LUTHIER (PARTICIPACIÓ TAULA RODONA I DESPLAÇAMENT)

181,50 €

ORIOL CASADEVALL (MODERADOR)

200,00 €

SANTI COLL (MODERADOR)

200,00 €

ASSOCIACIÓ CULTUTAL ACTURA (CONCERT)

900,00 €

TRAMUNTANA TV (EMISSÓ STREAMING)

326,70 €

PAGAMENT SALA CAPUTXINS

190,00 €

DESPLAÇAMENTS

46,80 €
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DIETES MÚSICS

130,90 €

DIETES PARTICIPANTS

60,45 €

III CECT EXPOSICIÓ ELS CANTS DE LA CANYA

4.671,61 €

JAKOB WILLIAM BÚHLMANN (CORRECCIÓ FRANCÈS)
LIA ORTIZ (CORRECCIÓ CATALÀ)

130,00 €
200,00 €

DIGITAL PRESS AND PRINT, SL (MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ)

1.154,34 €

JORDI JORDÀ (TEXTOS I ASSESORAMENT)

1.250,00 €

INSITU, SCP (ELABORACIÓ DELS CONTINGUTS)

1.250,00 €

JOSEP PUIG (SECRETARIA I MUNTATGE EXPOSICIÓ)

302,55 €

LIA ORTIZ (SECRETARIA I MUNTATGE EXPOSICIÓ)

302,55 €

TEXTIL GALLEGO (MATERIAL EXPOSICIÓ)

82,17 €

DINA12 (MATERIAL EXPOSICIÓ)

6,50 €

III CECT ESTUDI GITANS

1.500,00 €

PAU SUBIROS

1.500,00 €

PREMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT

650,00 €

1R. ACCÈSSIT (ADRIÀ COMPANY)

150,00 €

2N ACCÈSSIT (ARNAU GENOVER)

150,00 €

GUANYADOR (BENET ANTIUS)

350,00 €

PROJECTE RECERCA D’ARQUEOLOGIA (CASTELLÓ D’EMPÚRIES)
ANNA MARIA PUIG (DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA)

44.096,06 €
4.356,00 €

JOAN FRIGOLA (TÈNIC ARQUEOLOGIA)

1.621,40 €

INSITU, SCP (ARQUEOANTROPOLOGIA)

2.371,60 €

JOSEP PUIG (AUXILIAR ARQUEOLOGIA)

1.297,12 €

LLUIS CASTILLO (TOPOGRAFIA)

544,50 €

FRANJA SOMS 3, SL. (PALETERIA)

7.716,17 €

GEOSERVEI, SL (ESTUDIS GEOLÒGICS)

19.452,36 €

GABRIEL LOPEZ (ESTUDI DE MORTERS)

238,73 €

UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA

4.543,48 €

DPT. CULTURA GENERALITAT (TAXES) efectiu

21,85 €

ABACCUS (MATERIAL)

32,80 €

BETA ANALYTIC INC (ANÀLISI C14)

1.120,00 €

NACEX (TRAMESA MOSTRES PER ESTUDIS)

103,38 €

ANNA MARIA PUIG (TAULA RODONA PRESENTACIÓ RESULTATS)

300,00 €

BIBIANA AGUSTÍ (TAULA RODONA PRESENTACIÓ RESULTATS)

100,00 €

GEOSERVEI, SL (TAULA RODONA PRESENTACIÓ RESULTATS)

100,00 €

DESPESES DESPLAÇAMENT INVESTIGADORS

27,17 €

DIETES INVESTIGADORS

149,50 €

BIBLIOTECA
YOLANDA ALCALÀ (TREBALLS DE CATALOGACIÓ)

3.468,00 €

AJUTS A PUBLICACIONS
CICLE POESIA BAIX CONTINU (ARBAR)

500,00 €

QUOTES ENTITATS
COORD. CENTRES D'ESTUDIS DE PARLA CATALANA
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185,00 €

FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA CATALANA

99,00 €

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (GESTIÓ DOI)

302,50 €

CSUC (QUOTA RACO)

272,25 €

SUBMINISTRAMENS
TELÈFON

530,14 €

LLUM

410,45 €

AIGUA

433,96 €

COMUNITAT DE VEÏNS

182,60 €

DESPESES DE FUNCIONAMENT
NÒMINES

4.625,06 €

SEGURETAT SOCIAL

1.843,29 €

GESTORIA

1.586,19 €

CERTIFICAT DIGITAL

20,90 €

ASSEGURANCES (ARC COOP. SCCL)

248,38 €

GENERALITAT (NOTIFICACIÓ JUSTICIA)

11,00 €

CORREUS I ENVIAMENTS

144,58 €

OFIMÀTICA I SERVEIS WEB

1.404,37 €

MANTENIMENT OFICINA

226,97 €

DESPESES BANCÀRIES
SERVEIS BANCARIS

180,00 €

GESTIÓ REBUTS SOCIS I DEVOLUCIONS REBUTS

1.437,95 €

IMPOSTOS HISENDA
RETORN IRPF (MÉS PENDENT 4T 2020)

2.166,56 €

IMPOSTOS DIVERSOS

147,62 €

TOTAL INGRESSOS: 68.269,32.- €
TOTAL DESPESES: 93.557,97.- €
DIFERÈNCIA: -25.288,65.- € (cal tenir en compte que aquest 2021
s’han hagut de pagar diverses despeses pendents del quadrienni de
recerca 2018-2021).
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Proposta d’activitats
per l’any 2022
45

Publicacions
Publicació dels Annals
Quant a publicacions, se seguirà amb l’edició del proper número dels
Annals, el 53, amb els diversos apartats de dossier i miscel·lània.

Activitats
V Repensem l’Empordà. Com ens relacionem amb la

natura?
S’està començat a organitzar una nova edició del Repensem l’Empordà,
aquesta vegada dedicat a la natura. Sempre parlem de protegir-la, de
què la pot espatllar, de com es preserva o no el territori, de com han de
ser els parcs, de quin profit en podem treure. Ara, més que mai, toca
parlar de com actuem, quin ús en fem, com repercuteix l'acció humana.
En polítiques de paisatge hi ha tres coses a fer: protegir, planificar i
gestionar. Malauradament, ens quedem en el primer i no pensem en els
altres dos.

Exposició fotografies. Mil·lenari del monestir de

Sant Pere de Rodes
En motiu de la celebració del mil·lenari del monestir de Sant Pere de
Rodes, l’Institut d’Estudis Empordanesos està elaborant el contingut
d’una exposició fotogràfica sobre imatges preses per fotògrafs de la
zona. Amb aquesta exposició s’oferirà un veritable reportatge de
l’evolució del monument des que fou abandonat, a final del segle XVIII,
i de tot el procés de recuperació. Aquesta exposició s’instal·larà a la sala
de llevant del monestir, i està previst que s’inauguri l’1 de maig.
L’activitat s’ha programat des de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural, i compta amb l’equip format per la presidenta Anna Maria
Puig, Sònia Masmartí, Jordi Meli, Josep Puig i Pep Canaleta
(dissenyador).
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IV Congrés de l’Espai Català Transfronterer (CECT).
Des de la secció d’Art de l’IEE, s’estan començant a elaborar els
continguts del proper CECT, que està previst es dediqui a l’art i els
artistes del segle XX dins aquest territori transfronterer (títol per
precisar). El congrés veurà la llum la primavera de l’any 2023. Aquesta
activitat té un caràcter bianual, i concorre a la subvenció pluriennal
Eurodistricte destinada al desenvolupament de projectes de cooperació
a l'Espai Català Transfronterer. Aquesta l’atorga el Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya a través de la Casa de la
Generalitat a Perpinyà. S’estan fent els tràmits per trobar l’entitat o
entitats de la Catalunya del Nord, així com del nostre territori, que se
sumin al projecte.

Exposició Els Cants de la Canya (III CECT)
Està previst que l’exposició itineri l’any vinent a la Casa de la
Generalitat a Perpinyà (durant el mes de maig de 2022), i s’està
treballant per portar-la també a la Casa Trinxeria (Cassà de la Selva), al
Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), a Palamós i al Museu
de la Música de Ceret.

Projecte de Recerca en arqueologia
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),
l’IEE té previst continuar el projecte per un nou quadrienni (20222025). Ja s’han fet les primeres reunions amb l’equip per tal de preparar
els nous objectius del projecte, que pretén ampliar els resultats
obtinguts en l’anterior. Està previst que el concurs públic per la propera
convocatòria aparegui en breu.

Premis de recerca de batxillerat
Convocatòria dels premis Albert Compte a treballs de recerca
d’humanitats i ciències socials, en la seva XXIena edició, i els dedicats a
Josep Maria Álvarez a treballs de recerca de medi ambient i natura, en
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la seva XXXIIena edició. Enguany se suma a la convocatòria els I premis
Fàtima Bosch a treballs de recerca de ciències, convocats per
l’Associació Catalana per la Divulgació Científica (ACDIC). 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.
Com és el cas de la Biblioteca Municipal Carles Fages de Climent de
Figueres, que celebra enguany el seu centenari.

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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CONCEPTE

DETALL CONCEPTE

QUOTES SOCIS

SUBVENCIONS

SOCIS 2021

INGRESSOS
11.000,00 €

OFICINA DE SUPORT A L’INICIATIVA CULTURAL (Projecte)

7.700,00 €

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES (Projecte)

10.000,00 €

IRMU RECERCA (Projecte)

1.500,00 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES (conveni)

13.000,00 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES (pendent premis)

750,00.-€

DIPUTACIÓ DE GIRONA (publicacions)

5.000,00 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA (activitats)

4.000,00 €

SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ

3.000,00 €

VENDA DE LLIBRES

500,00.- €
TOTAL

56.450,00 €

CONCEPTE

ANNALS 2022

SEGONA EDICIÓ

ACTIVITATS

DETALL CONCEPTE

DESPESES

DIGITAL PRESS AND PRINT, S.L.

5.500,00 €

GRÀFIQUES ALZAMORA

5.000,00 €

TRADUCCIÓ BÀRBARA SCHMITT

120,00 €

ENVIAMENTS

2.500,00 €

(previsió)

2.500,00 €

V REPENSEM

2.300,00 €

EXPOSICIÓ MIL·LENARI SANT PERE DE RODES

2.000,00 €

IV CECT

500,00 €

ACTIVITATS NO PREVISTES

1.500,00 €

AJUTS A PUBLICACIONS

1.000,00 €

PROJECTE DE RECERCA

17.700,00 €

BIBLIOTECA

3.500,00 €

PREMIS RECERCA
NÒMINES

PREMIS ALBERT COMPTE
ADMINISTRATIUS

4.300,00 €

SEGURETAT SOCIAL

2.000,00 €

IMPOSTOS AEAT + IRPF
GESTORIA
ASSEGURANÇA
COORDINADORA CENTRES

200,00 €
GESTORIA ALBERT

PROGRAMACIÓ
PÀGINA WEB

1.500,00 €

ARC

255,00 €

QUOTA 2022

185,00 €

RACÓ AVANÇAT

275,00 €

MICROSOFT PAYMENT

70,00 €

DOI INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
CSUC

300,00 €

180,00 €

DINAHOSTING S.L.

115,00 €

FISERSA

REBUT AIGUA

450,00 €

ENDESA

REBUT LLUM

450,00 €

REBUT TELÈFON

540,00 €

TELÈFON
COMUNITAT VEÏNS

185,00 €

PAPERERIA

125,00 €

DESPESES BANCÀRIES

1.200,00 €
TOTAL

56.450,00 €
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