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1.L’ACTIVITAT DE L’ICRPC
DURANT L’ANY 2017
Durant l’any 2017 l’ICRPC, els seus grups de recerca i els seus investigadors han dut a
terme un conjunt ampli d’activitats on la recerca bàsica ha estat el principal objectiu.
L’equip del centre ha dut a terme la celebració i organització de seminaris i simposis,
participació en seminaris i congressos d’àmbit nacional i internacional, presentació de
comunicacions i ponències, celebració de conferències especialitzades, realització
d’estudis i publicacions de caràcter monogràfic, realització d’estudis i la continuïtat
d’una col·lecció acreditada de publicacions que inclou una la sèrie de monografies,
ICRPC Llibres, i la sèrie de Conferències.
El treball ha estat desplegat durant l’any 2017 a través del Grup de Recerca en patrimoni
cultural de Catalunya, Grup de Recerca Emergent reconegut per la Generalitat de
Catalunya (2014 SGR 772) i dels projectes competitius que li han estat assignats.
Els camps de la recerca s’han centrat en treballs d’art, arquitectura, arqueologia,
antropologia, història, història de l’art, patrimoni arquitectònic i memòria, museologia i
museografia, i cultura tradicional i popular.
L’Institut ha marcat durant l’any 2017 l’objectiu de mantenir i ampliar els seus camps de
recerca i esdevenir un centre de referència dels estudis patrimonials a Catalunya amb la
perspectiva àmplia de totes les implicacions i de tots els debats al voltant del patrimoni.
És per això que ha consolidat durant el 2017 un procés d’ordenació i priorització de les
seves línies de recerca per tal d'assolir la màxima eficàcia, visibilitat i transcendència.
Sempre a partir d’una consideració bàsica: el sentit contemporani de la socialització del
patrimoni. La mateixa consideració patrimonial té orígens diversos i sovint subjectius;
3

des de la mateixa producció artística de caràcter individual, les obres del patrimoni
material més directament dedicades a usos i funcions vinculades amb la col·lectivitat,
les realitzacions col·lectives de la cultura tradicional i popular, la transmissió del
patrimoni, la seva reutilització, el seu espoli, la sistemàtica dialèctica de construcció,
destrucció i reconstrucció ens interpel·len amb un ventall de qüestions intel·lectuals que
reclamen una atenció preferent. Ens convé lligar el patrimoni a la societat, a les
societats, a la història, als contextos socio-econòmics en què es va produir una
determinada mostra patrimonial i saber per quins mecanismes unes si i d’altres no
s’incorporen a l’imaginari col·lectiu després d’una construcció culta que crea els marcs
de valoració i d’interpretació. Ens convé també establir a partir de quin moment i de
quines maneres aquelles mostres del patrimoni que s’originen en les estructures del
poder, perden el seu caràcter patrimonial privat, exclusiu, i esdevenen elements del
patrimoni d’una comunitat.
Altrament, cal fer dos esments específics en relació a la tasca realitzada durant l’any
2017. El primer a propòsit de la consolidació de l’Observatori de públics que ha continuat
un intens treball amb una primera oficina especialitzada dotada de personal i de
pressupost específic per tal de respondre a les demandes del departament de Cultura i
atendre els requeriments que de forma progressiva ens puguin fer els museus i els
equipaments de Catalunya. En aquest sentit l’ICRPC i l’OPPCC han organitzat un segon
seminari al MACBA amb un destacat èxit d’assistència del sector del Patrimoni Cultural.
El segon ha de deixar constància de la capacitat i de les expectatives docents de l’Institut.
La primera resta acreditada per la presència actual dels seus investigadors en els plans
docents dels Graus d’Història, Història de l’Art i Comunicació Cultural i en el Màster
d’Iniciació en la Recerca en Humanitats. La coordinació del Diploma de Postgrau en
Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials, una titulació pròpia de la
Universitat de Girona que va començar a impartir-se el curs 2016/2017 ha continuat
amb una nova edició en l’any acadèmic 2017/2018. Ha estat promoguda per l’Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i
Aran, i compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni, de la Generalitat de Catalunya, i de l’Associació de Museòlegs de
4

Catalunya. Finalment, quant a la formació, l’Institut d’acord amb l’actual equip de
govern de la UdG i el Departament d’Història i Història de l’Art, ha iniciat el nou Màster
de Patrimoni en la Mediterrània (Patrimoni Cultural i Natural) durant el curs 2017/2018.
El centre ha seguit per una aposta ferma per la socialització del coneixement. En aquest
sentit ha col·laborat com a coorganitzador en l’exposició “El vi grec. De l’antiguitat als
cellers catalans actuals”, coorganitzat amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya,
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i Iberia Graeca. També en la organització dels
seminaris de l’ICRPC, així com la organització de conferències, presentacions de llibres,
taules rodones i opinió en mitjans de comunicació.
Per acabar, cal fer referència a la consolidació dels canals de comunicació incorporades
al centre, responent a l’objectiu marcat d’amplificar la feina que realitzem i facilitar
l’accés als continguts de recerca, així com compartir continguts. La web del centre,
ofereix una informació actualitzada amb disseny atractiu i facilitat de navegació i d’accés
a la informació de l’ICRPC. Les xarxes socials Twitter, Instagram, es consoliden com a
eines digitals l’ICRPC que volen assolir més proximitat amb centres de recerca,
equipaments i persones vinculades al patrimoni cultural aprofitant els recursos
tecnològics al nostre abast.

Joaquim Nadal i Farreras (Director)
Joan Bosch i Ballbona (Director tècnic)
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2.ORGANITZACIÓ
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3.PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
PROJECTES
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Projectes de recerca competitius

11

"La Ciudad y el Mar. La Patrimonialización de las Ciudades
Portuarias"
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
Ministerio de Economía y Competitividad (2014-2016).
Investigador principal: Joaquim Nadal i Farreras. Investigadors: Joaquim Nadal Farreras, Joan
Lluís Alegret, Eliseu Carbonell Camós, Ángeles Corbacho Gandullo, Gemma Domènech i
Casadevall, Sabrina Doyon, Nadia Fava, Alfons Garrido Escobar, Modesto García Jiménez, Marisa
García Vergara, Alejandro Nicolás Miquel Novajra, Marc Morell Tipper, Práxedes Muñoz
Sánchez, Juan Antonio Rubio Ardanaz, Saida Palou Rubio, Isusko Vivas Ciarrusta, Enric Garcia
Domingo, Denis Hellebrandt da Silva, Miquel Martí Llambrich, José Manuel Matés Luque, Glòria
Ñaco del Hoyo, Mercè Toldrà i Dalmau i Antonio Rojas Rabaneda.
Pressupost: 35.000 €.

12

Arte, oficio y mercado: la condición del artista en Cataluña y Baleares
durante los siglos XV al XVIII (AOMCAC) (HAR2015-66465-C2-1-P).
Investigador principal: Joan Bosch i Ballbona. Entitat finançadora: Ministerio de Economía y
Competitividad. Periode: 2016-2019

13

Experiències d'ús del Patrimoni Cultural com a eina per a la
construcció de la Pau
Finançat per: Institut Català Internacional per la Pau i l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca. Pressupost: 5.251,64. Periode: 2016-2017
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Projecte: Integrated analysis on transhumance activities in the Eastern
Pyrenees: enhancing mountain Cultural Landscapes. Periode: 2017.
Finançat per: CERCA-Programa SUMA
Equip:
IP: Josep Maria Palet Martínez (Research Director ICAC), Co-PI : Carlos Tornero Dacasa (Postdoctoral
researcher IPHES), Co-investigators from SUMA Centres, Florent Rivals (Research Professor ICREA-IPHES),
Joan Bosch i Ballbona (Research Director ICRPC), Lídia Colominas Barberà (Postdoctoral researcher ICAC),
Pau Olmos Benlloch (Postdoctoral researcher ICAC), Antonio Rojas Rabaneda (Project Manager ICRPC),
Tania Polonio Alamino (PhD Student ICAC), Abel Gallego Valle (PhD Student ICAC), Aitor Burguet Coca
(PhD Student IPHES), Santiago Riera Mora (SERP. Universitat de Barcelona), Ana Ejarque Montolio (CNRSGEOLAB (UMR 6042/CNRS, MSH, Université Blaise Pascal, France). , Carles Rosell Rufat (IRTA), Braddock
K. Linsley (CU), Mónica Aguilera (UdL), Juan Pedro Ferrio (UdL)
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Projectes de transferència del coneixement

17

Catàleg de l'Art de l'Època Moderna d'Andorra
El Ministeri titular de la Cultura i la Universitat de Girona van signar el 2008 un conveni de
col·laboració científica per a la realització d’un estudi sobre l’època del Renaixement i del
Barroc a Andorra, estudi que realitzava el Grup de Recerca d’Art Modern de la UdG.
L’ICRPC i la UdG, a través d’un nou conveni amb el Govern d’Andorra, ha publicat aquests
estudis amb la finalitat de donar a conèixer al públic en general la riquesa d’aquest patrimoni
artístic i cultural. La publicació porta el títol “El patrimoni artístic de l’època moderna a
Andorra”.
Autors: Joan Bosch i Ballbona, membre del Grup de Recerca d’Art Modern de la UdG, i director
tècnic de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural; Francesc Miralpeix (Professor
titular de la Universitat de Girona)

18

Contextualització i estudi històric del barroc del Solsonès i estudi de
museïtzació i disseny gràfic. Procés de recerca i documentació d'art
barroc al Solsonès
Coordinació: Joan Bosch i Ballbona (ICRPC-UdG); Francesc Miralpeix (UdG)

19

Assessorament científic de la museografia de la nova Sala Barroc del
Museu d’Art de Girona
Coordinació: Joan Bosch i Ballbona

20

Assessorament científic i aportació de continguts de l’espai Solsonès
Barroc
Coordinació: Joan Bosch i Ballbona, Francesc Miralpeix

21

Assessorament científic dels continguts de App mòbil “Solsonès
Barroc”
Coordinació: Joan Bosch i Ballbona, Francesc Miralpeix

22

Estudi del patrimoni de la Seu d’Urgell. 2016-2017
Coordinació: Joan Bosch i Ballbona, Francesc Miralpeix

23

Diplomatari de Sant Martí Vell
Entitat finançadora: Elsa Peretti Foundation (Roma). Període: 20152018
Investigadora: Silvia Mancebo García

24

L’observatori dels públics del patrimoni cultural
Observatori dels públics del patrimoni cultural de Catalunya (OPPCC)
•

Diagnòstic de la situació dels museus de Catalunya i el coneixement dels públics.

•

Recollida de dades de freqüentació en centres museístics i patrimonials.

•

Anàlisi de bones pràctiques.

25

Participació en projectes de recerca
cooperatius
Catalans a Mèxic
Projecte en el marc dels convenis de col·laboració signats entre el Colegio de Jalisco i la Universitat de
Girona i, entre el Colegio de Jalisco i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.
Equip:
-

Dra. Gemma Domènech, Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural - Universitat de Girona
-

Dr. Salomó Marquès, Universitat de Girona
-

-

Dr. José Maria Murià, Colegio de Jalisco
Dra. Angélica Peregrina, Colegio de Jalisco
Dr. Francisco Javier Velasco, Colegio de Jalisco
-

Rosy Tapia, Colegio de Jalisco

Calendari: gener 2014 – juliol 2017

26

4.ESTADES DE RECERCA
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5.PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
PUBLICACIONS

30

Articles publicats en revistes científiques i
llibres
BOSCH BALLBONA, Joan (2017) Bartolomé Ordóñez: una poderosa inventiva. Mario Congedo
Ed. Napoli e la Spagna nel Cinquecento. Le opere, gli artisti, la storiografia, 2017, p. 107-126.
ISBN: 978-88-6766-175-6.
BOSCH BALLBONA, Joan; MIRALPEIX VILAMALA, Francesc (2017) L'art de l'època moderna a
Andorra, segles XVI-XVIII. Govern d'Andorra. ISBN: 978-99920-0-813-3.
BOSCH BALLBONA, Joan (2017) El rescat del patrimoni artístic: els casos de Granollers i Mataró
(1936-1939). La salvaguarda del patrimoni religiós català durant la Guerra Civil espanyola. Museu
d'Art de Girona - Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, p. 130-146. ISBN: 978-84393-9543-0.
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El número 15 de la col·lecció ICRPC Llibres “La Ciudad y el Mar” va ser presentat al
Museu Marítim de Barcelona.
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Comunicacions presentades a congressos,
seminaris i reunions científiques
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Los mataderos públicos en Cataluña. Un patrimonio entre
el olvido y la recuperación”, Agroindustria. Paisages y patrimonio de la industria de la
alimentación. IV Seminario sobre Parimonio de la arquitectura y la industria. Aula de Gestión e
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad
Politécnica de Madrid. Madrid 15-17 de febrer de 2017.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Arquitectos catalanes exiliados en México”, II Col·loqui
Internacional ACAL (Associació de Catalanistes d’Amèrica Llatina). Barcelona, Casa Amèrica
Catalunya, 16-17 de març de 2017.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Reconversions patrimonials al litorarl Nord-est català: el
paisatge cultural del passat marítim-pesquer”, Seminari La ciutat i el mar: Estudis sobre una
relació sòlida en un mitjà líquid. Barcelona, Museu Marítim de Barcelona, 13 de maig de 2017.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Arquitectures silenciades”. Seminari: Exilis catalans
contemporanis. Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 5 i 6 d’octubre de 2017.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Pèrdues i pervivències en el patrimoni arquitectònic
empordanès”. Seminari: Esais de sociabilitats ateneístiques com a patrimoni material i
immaterial. Girona, ICPRC-ISOCAC, Universitat Rovira i Virgili, 27 d’octubre de 2017.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “La salvaguarda del patrimonio cultural catalán en
imágenes”. Congreso Internacional Patrimonio cultural, guerra civil y postguerra. Madrid,
Instituto del Patrimonio Cultural de España – Universidad Complutense de Madrid, 16 i 17 de
novembre 2017.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma “La destrucció i el salvament del patrimoni”. Jornada La
Guerra Civil a les comarques Gironines, organitzada per Memorial Democràtic de Catalunya i
ICRPC. Girona, 20.04.2017
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DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma “Els escorxadors a Catalunya. Un patrimoni entre l’oblit i la
recuperació”. Jornades biennals sobre Societat Industrial. Girona, Amics de la Unesco i Facultat
de Turisme de la UdG. 27 d’abril de 2017.
GIL TORT, Rosa Maria Dissenyant els espais per la sociabilitat. Seminari: Espais de sociabilitats
ateneístiques com a patrimoni material i immaterial. Girona, ICPRC-ISOCAC, Universitat Rovira i
Virgili, 27 d’octubre de 2017.
GIL TORT, Rosa Maria; DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma “Harina, capital y arquitectura en la
Girona de principios del siglo XX” Agroindustria. Paisages y patrimonio de la industria de la
alimentación. IV Seminario sobre Parimonio de la arquitectura y la industria. Aula de Gestión e
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad
Politécnica de Madrid. Madrid 15-17 de febrer de 2017.
KAMMERER, Nina. «Món Gegant», Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva. Reus,
14 d’octubre de 2017.
KAMMERER, Nina. Demonstrating Democracy: Catalonia's Festive Grassroots, Associationbased Independence Movement Panel on "Performing Identity: Subcultures and Social
Movements in Neoliberal Europe". American Anthropological Association Annual Meeting,
Washington, DC, 29 de novembre de 2017.
MONTRÓS, T.; BELARTE, MC.; ALLUÉ, E.; BATISTA, LL; CAMAÑES, P; CANELA, J.; DOMÉNECH,
G.; FONTANALS, M.; OLMOS, P.; PRINCIPAL, J.; ROJAS, A. (2017) Tercera jornada Patrimoni I
Escola. Comunicació de la recerca arqueològica a través de les TIC: el projecte DIGIBERS (poster).
Fil a l’agulla: Estratègies i experiències d’educació patrimonial col·laborativa. 29 i 30 de setembre
al mNACTEC. Organitza: Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
MONTRÓS, T.; BELARTE, MC.; ALLUÉ, E.; BATISTA, LL; CAMAÑES, P; CANELA, J.; DOMÉNECH,
G.; FONTANALS, M.; OLMOS, P.; PRINCIPAL, J.; ROJAS, A. (2017) The Digibers project: The
socialization of research in digital era: the case of Iberian archaeology (poster). V International
Congress of Experimental Archaeology. Tarragona, 25-27 October 2017.
NADAL FARRERAS, Joaquim. “Discurs inaugural”. Seminari: Espais de sociabilitats ateneístiques
com a patrimoni material i immaterial. Girona, ICPRC-ISOCAC, Universitat Rovira i Virgili, 27
d’octubre de 2017.
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NADAL FARRERAS, Joaquim. Patrimonialització. Jornades sobre patrimoni i desenvolupament.
El castell de València D’Àneu. Mirades exemplars. 14, 15, 16 i 17 de setembre d’enguany a
MónNatura Pirineus de les Planes de Son.
ROJAS RABANEDA, Antonio (2017) The presence of experimental archeology in historical
recreation events in Catalonia. V International Congress of Experimental Archaeology.
Tarragona, 25-27 October 2017.
ROJAS RABANEDA, Antonio. (2017) Arqueología experimental y recreación histórica en
Cataluña (poster). V International Congress of Experimental Archaeology. Tarragona, 25-27
October 2017.

Participació en workshops
NADAL FARRERAS, Joaquim Ponent convidat. Workshop Art Contemporani i Patrimoni

cultural i natural a través de les experiències d’agents del territori. Organitzat per: Focus
Engelhorn i bonart cultural amb la complicitat de la Direcció General de Patrimoni
Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma; NADAL FARRERAS, Joaquim; ROJAS RABANEDA, Antonio

Tercer Workshop CIMAR “La Ciudad y el Mar. La Patrimonialización de las Ciudades
Portuarias". En el marc del projecte I+D CIMAR, finançat pel Ministerio de Economía y
Competitividad (HAR2013-48498-P). Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Data: 12 de
maig de 2017.
ROJAS RABANEDA, Antonio. Workshop “Analítica Digital - Com mesurar l’impacte de

l’estratègia digital del museu”. Impartit per Elena Villaespesa. Organitzat per
l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural Català. Data: 9 d’octubre de 2017.
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Organització de congressos, seminaris
jornades, reunions de recerca, conferències

48

Jornada ”Coneixent els públics virtuals dels museus”
#2jornadaOPPCC
9-10 d’octubre
Barcelona

49

El director de l’ICRPC, Dr. Joaquim Nadal, durant la presentació del programa de les
jornades

El seminari va ser inaugurat pel conseller Cultura, Lluís Puig, acompanyat de Ferran
Barenblit, director del MACBA
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La Professora Dra. Montserrat Duch, catedràtica de la Universitat Rovira i Virgili, i el
professor Dr Joaquim Nadal durant la presentació del seminari

El seminari va comptar amb la intervenció de 13 investigadors
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Jornada: Estudios sobre una relación sólida en un medio líquido
13 de maig de 2017

En el marc del projecte I+D CIMAR, l’ICRPC va organitzar el seminari “Estudios sobre
una relación sólida en un medio líquido”.
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Les jornades, seminaris i conferències de l’ICRPC cerquen la generació de debat entre
investigadors i la societat.
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Tercer Workshop CIMAR “La Ciudad y el Mar. La
Patrimonialización de las Ciudades Portuarias"
El III Workshop CIMAR es va dur a terme en el marc del projecte I+D de gran abast, CIMAR “La Ciudad
y el Mar. La Patrimonialización de las Ciudades Portuarias" (HAR2013-48498-P), finançat pel Ministerio
de Economía y Competitividad. En el projecte participen l’Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultural (ICRPC), la Universitat de Girona, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de la Pesca de
Palamós, el Museu del Port de Tarragona, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, la Universidad de Extremadura, la Euskal Herriko Unibertsitatea (Universidad del
País Vasco), la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la Université de Laval (Canadá) i la
University of East Anglia (UK).
Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Data: 12 de maig de 2016

Foto: Arxiu ICRPC
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7. FORMACIÓ
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8.COL·LABORACIONS I CONVENIS SIGNATS AMB
ALTRES INSTITUCIONS

Signatura de conveni entre Obra Social la Caixa i l’ICRPC
64

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de la
Universitat de Girona a ICRPC. Durada : 6/02/2017 a 07/04/2017. Estudiant : Paula Ruz Ramos
Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de la
Universitat de Girona a ICRPC. Durada : 6/02/2017 a 07/04/2017.Estudiant : Eduard Caballé
Colom
Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona per afavorir el desenvolupament de conferències, seminaris, publicacions, recerca
científica i estudis de públics sobre el patrimoni cultural. Durada : 10/03/2017 a
31/12/2017.Aportació: 25.000,00 €
Conveni marc col·laboració entre l’ICRPC, la Universitat de Girona, la Universitat de Vic i
l’Ajuntament de Sant Hilari de Girona a través de la Càtedra de l’aigua, natura i benestar.
Objecte del conveni : L’objecte del conveni és fixar el marc general de col·laboració entre l’ICRPC
i la Càtedra d’Aigua, Natura i Benestar. En concret, son objectius d’aquest conveni de
col·laboració entre les dues institucions:
• La celebració de jornades que tenen com objectiu promoure i difondre les utilitats de la
recerca en patrimoni, tant en patrimoni cultural com natural de les Guilleries.
• La celebració de cicles de conferències divulgatives sobre els usos del patrimoni cultural
i natural.
• Actuacions conjuntes de promoció i difusió de les activitats d’ambdues entitats.
• La participació en tribunals, així com tutoritzacions, d’activitats de recerca vinculades
amb els ajuts i premis de recerca que porta a terme la Càtedra de l’Aigua, Natura i
Benestar.
• I altres actuacions de col·laboració entre ambdues entitats que acordin convenients.
Durada : 06/04/2017 durada de 4 anys renovable automàticament
Conveni de col·laboració amb Abertis Infraestructuras, SA en l’expoli, destrucció i salvaguarda
del Patrimoni Cultural. Durada : 1/01/2017 a 31/12/2017. Aportació : 6.000,00 €
Acord d’adscripció parcial d’activitats de recerca entre Fundació ICRPC i la Dra. Rosa Mari Gil
Tort. Durada : 01/06/2017 a 31/05/2021 – 4 anys
Acord d’adscripció parcial d’activitats de recerca entre Fundació ICRPC i el Dr. Mauro Salis
Durada : 13/06/2017 a 12/06/2021 – 4 anys
Subvenció de la Diputació de Girona per a museologia, processos i usos del patrimoni cultural
gironí i català.. Subvenció : 10.000,00 €. Durada : 01/01/2017 a 31/12/2017
Conveni de col·laboració específica entre la Universitat de Girona, l’ICRPC i el Monestir de Sant
Daniel i la Federació Catalana de Monges Benedictines. Objecte del conveni: digitalització i
difusió de la col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona. Durada : 1
any prorrogable
Conveni específic de col·laboració entre l’ICRPC i la Universitat de Girona relatiu a l’autorització
per a realitzar tasques de gestió del Dr. Joaquim Nadal Farreras.
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Vigència : 4 anys
Annex al conveni de regulació entre la Fundació ICRPC i la Universitat de Girona relatiu a
l’adscripció de l’activitat de recerca del Dr. Joaquim Nadal Farreras.. Vigència : 4 anys
Conveni específic de col·laboració entre l’ICRPC i la Universitat de Girona relatiu a l’autorització
per a realitzar tasques de gestió del Dr. Joan Bosch Ballbona.. Vigència : 4 anys
Annex al conveni de regulació entre la Fundació ICRPC i la Universitat de Girona relatiu a
l’adscripció de l’activitat de recerca del Dr. Joan Bosch Ballbona.. Vigència : 4 anys
Conveni de col·laboració entre la Fundació ICRPC i els investigadors Maria Mercè Vidal i Jansà,
Raquel Ruth Lacuesta Contreras i Joaquim Maria Puigvert i Solà, per l’elaboració del Mapa
d’Arquitectura i Paisatge Urbà Noucentistes. Import : 21.000,00 €. Durada : 20 d’octubre de 2017
a 30 d’abril de 2018
Addenda al conveni entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)
i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució social (IPHES), l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i l’ICRPC, en el marc del projecte R3. Vigència : moment d ela seva
signatura al 15/12/2018.
Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Universitat de Girona : Innovació i
Formació i la Fundació ICRPC, per a la realització d’activitats de formació continuada.
Objecte : realització d’activitats de formació continuada : Diploma de Postgrau en Direcció
Estratègica de Museus i Centres Patrimonials (Semipresencial) Durada: Des del moment de la
seva signatura fins a la presentació de la liquidació econòmica per part de la FUdGIF de l’activitat
a que fa referencia aquest conveni.
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la
Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores.
Estudiant : Eleni Ananiadou. Període pràctiques : 11/12/2017 a 16/03/2018
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CONVENI ENTRE EL PAÍS D’ART I D’HISTÒRIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS
CATALANES DEL TEC I DEL TER, LA UNIVERSITAT DE PERPINYÀ VIA DOMITIA
I L’INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN PATRIMONI CULTURAL
Conveni entre el País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter,
representat pel seu President el Sr. Ramon ROQUÉ I RIU, la Universitat de Perpinyà Via Domitia
representada pel Sr. Martin GALINIER, Vice-president delegat de la Universitat i Director del
CRESEM, i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, representat pel seu Director, el Sr.
Joaquim NADAL I FARRERAS. Aquest conveni es realitza sota en el marc del projecte POTEFA
Patrimc@t, del qual n’és el cap de fila el País d’Art i d’Història.
El País d’Art i d’Història Transfronterer és la primera entitat transfronterera que rep, el 2010, el
segell atorgat pel Ministeri de la Cultura francès Ville ou Pays d’Art et d’Histoire. El 2016 aquesta
associació de 31 municipis, 24 de francesos i 7 de catalans, esdevé el cap de fila d’un projecte
europeu POCTEFA, el Patrimc@t, dotat amb 4M d’euros que es destinen a diferents projectes
als pobles que en formen part.

Signatura del conveni i presentació a la premsa País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter,
representat pel seu President el Sr. Ramon ROQUÉ I RIU, la Universitat de Perpinyà Via Domitia representada pel Sr. Martin
GALINIER, Vice-president delegat de la Universitat i Director del CRESEM, i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural,
representat pel seu Director, el Sr. Joaquim NADAL I FARRERAS.
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9. SOCIALITZACIÓ I COMUNICACIÓ DE LA
RECERCA
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Exposició El vi grec. De l’antiguitat als cellers
catalans actuals
Organitzen el MAC, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’ICRPC i l’ICAC. Barcelona, 29 de
setembre de 2016-29 de gener de 2017.

Inauguració de l’exposició amb els directors de l’ICAC, IPHES ICRPC i Museu d’Arqueologia de
Catalunya
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Inauguracions

72

Presentacions de llibres

73

74

La recerca sobre Joan Subias
Galter s’emmarca en la línea
“Salvaguarda i destrucció del
patrimoni cultural” .
L’any 2017 s’ha dut a terme
diverses presentacions de
l’obra,
publicada
l’any
anterior.

NADAL FARRERAS, Joaquim (2016) Joan Subias Galter (1897-1984). Dues vides i una guerra.
Col·lecció: Publicacions de la Presidència. Sèrie major, 4. Editorial: IEC Ed. Institut d'Estudis
Catalans. ISBN: 978-84-9965-335-8.

NADAL FARRERAS, Joaquim (2016), Joan Subias Galter. Col·lecció Girona fotògrafs. Fotografia:
fons Subias IEC, introducció: Ed. Ajuntament de Girona-AMR. ISBN: 978-84-8496-223-6.
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Altres presentacions
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Visites guiades
Resseguint les passes de l’evacuació del patrimoni artístic català. Febrer de 1939. Visita al
Mas Can Descals de Darnius. 25 de novembre de 2017
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Jornada “Descobreix el patrimoni arqueològic de Vall de Núria
de la mà dels arqueòlegs”
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Estand amb producció científica dels tres centres en el marc del Festival Tarraco Viva 2017,
amb difusió de les publicacions de l’ICAC, l’IPHES i l’ICRPC.
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Suport de l’ICRPC al projecte La Sardana immaterial de la nostra cultura
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Consolidació d’eines de comunicació

Web de l’ICRPC: www.icrpc.cat
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Compte de twitter @ipatrimoni
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Compte d’Instagram https://www.instagram.com/ipatrimoni/

Compte a la xarxa social Pinterest
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Compte a la xarxa social Flickr
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