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Per tal d’assolir la missió i els objectius 
de l’Institut Català de Recerca en Patri-
moni Cultural marcats en la carta fun-
dacional per part dels seus patrons, i 
una vegada superada l’etapa fundaci-
onal i de constitució, es va elaborar, en 
els anys 2008 i 2009, el Pla Estratègic 
de l’ICRPC per al període 2010-2013. 
Aquest pla indica de manera explíci-
ta els objectius estratègics i les línies 
d’actuació del centre, així com el pro-
cés i el ritme d’implementació previst. 
El seu desenvolupament és el que ha 
de permetre la consolidació i el posici-
onament de l’ICRPC com a centre in-
vestigador de referència internacional 
en el camp de la recerca en patrimoni 
cultural, sobre la base d’un funciona-
ment que assoleixi un alt grau de ma-
ximització i optimització dels recursos 
existents, tant humans com materials, 
i també financers. El Pla Estratègic de 
l’ICRPC per al període 2010-2013 va 

The mission and objectives of the 
Catalan Institute for Cultural Heritage 
Research (ICRPC) were defined by the 
Institute’s board members in its found-
ing charter. Once the initial phase of 
founding and setting up the Institute 
had been completed, the ICRPC 
2010–2013 Strategic Plan was drawn 
up in 2008 and 2009 to meet the ob-
jectives. This plan clearly describes the 
centre’s strategic objectives and lines 
of action, as well as the process and 
the planned pace of implementation. 
The development of this plan should 
enable the ICRPC to establish and 
strengthen its position as a research 
centre that is an international bench-
mark in the field of cultural heritage. 
This will be achieved through the way 
the institute is run: the aim is to max-
imize and optimize the existing human, 
financial and material resources. The 
ICRPC 2010-2013 Strategic Plan was 

PRESEnTACIó
InTRODUCTIOn
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approved by the Foundation Board in 
its meeting of 21 April 2010.

On the basis of the strategic objectives 
and the corresponding lines of action 
established in the Strategic Plan, the 
actions of the ICRPC in 2010 were di-
vided into four main areas.

The first area is based on the subject 
“Development of the centre’s organiza-
tion”. In this area, the main aspect to 
note is the creation in 2010 of a third 
line of research on “Museology”, in ac-
cordance with the provisions estab-
lished in the Strategic Plan. This line 
of research follows those initiated in 
previous years on “Heritage produc-
tion processes” and “Uses of cultural 
heritage”. For this new line of work, an 
international call for applications was 
announced to employ the required re-
search staff.

The second main area of action is 
based on “Increasing the number of 
publications, particularly in interna-
tional journals”. In this area, the num-
ber of papers published by ICRPC 
researchers has increased steadily. In 
addition, there has been an increase 
in the number of papers published in 
internationally recognised journals on 
cultural heritage.

A third area is “Increasing the number 
of competitive, non-competitive and 
commissioned projects”. In relation to 
competitive projects, in 2010 the ins-
titute won a call for a new research, 

ser aprovat pel Patronat de la Funda-
ció en la seva reunió del dia 21 d’abril 
del 2010.

A partir dels objectius estratègics i de 
les corresponents línies d’actuació, 
marcats en el Pla Estratègic, les actu-
acions de l’ICRPC de l’any 2010 s’han 
estructurat en quatre eixos bàsics.

El primer eix bàsic es configura entorn 
del «Desenvolupament de l’organització 
del centre». En aquest àmbit, l’aspecte 
principal al qual volem fer referència és 
la creació, aquest any 2010, d’acord 
amb les previsions del Pla Estratègic, 
de la tercera línia de recerca centra-
da en la «Museologia», després que 
ja s’hagin activat en anys anteriors les 
línies dedicades als «Processos de 
patrimonialització» i als «Usos del patri-
moni cultural». Per aquesta nova línia de 
recerca s’ha obert una convocatòria de 
caràcter internacional per tal de dotar-la 
del corresponent personal investigador.

El segon eix bàsic d’actuació s’ha es-
tructurat entorn de l’«Increment i inter-
nacionalització de les publicacions pro-
duïdes». En aquest aspecte, l’evolució 
del nombre de publicacions realitzades 
pels investigadors i investigadores de 
l’Institut ha anat en augment de manera 
constant; a més, s’han incrementat, es-
pecíficament, les publicacions en revis-
tes de reconegut prestigi internacional 
dedicades al patrimoni cultural.

L’altre eix es relaciona amb l’«Incre-
ment dels projectes competitius i no 
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development and innovation project 
funded by the Spanish Ministry of Sci-
ence and Innovation. The project is 
called “Maritime heritage, society and 
maritime culture”. The aim is to analyse 
the discourses, representations and 
actions of the various agents involved in 
producing heritage from maritime cul-
ture on the Mediterranean, Atlantic and 
Cantabrian coasts of Spain. In addi- 
tion, grants have been obtained in 
various competitive calls for applica-
tion in Catalonia and the rest of Spain. 
Various projects have been commi-
ssioned by both the public and private 
sectors.

Finally, the fourth area is related to 
“Strengthening the centre as a na-
tional and international benchmark in 
the field of cultural heritage research”. 
The development of this area has 
been tackled from various angles. The 
amount of collaboration between insti-
tute researchers and researchers from 
other national and international heri-
tage centres has increased. In relation 
to the prestige that the ICRPC is gain-
ing in the international arena, two vis-
iting researchers have been carrying 
out their research at the institute this 
year: one from the University of Laval, 
Québec and one from Brandeis Uni-
versity, Boston. Another way of estab-
lishing the international nature of the 
institute has been to present the re-
search results at a considerable num-
ber of international conferences.

competitius i dels encàrrecs rebuts». 
En relació amb els projectes compe-
titius, aquest any 2010 s’ha obtingut 
un nou projecte I+D+i del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, amb el projec-
te Patrimoni marítim, societat i cultura 
marítima, que analitza els discursos, 
les representacions i les accions entre 
els diferents actors implicats en la pa-
trimonialització de la cultura marítima 
en l’àmbit dels vessants mediterrani, 
atlàntic i cantàbric de l’Estat espanyol. 
A més, també s’han obtingut ajudes 
en diverses convocatòries competiti-
ves de Catalunya i de l’Estat. Pel que 
fa als encàrrecs, s’han rebut i realitzat 
diferents encàrrecs fets pel sector pú-
blic i també des del sector privat.

Finalment, el quart eix bàsic es relacio-
na amb la «Potenciació del centre com 
a referència nacional i internacional en 
el camp de la recerca en patrimoni 
cultural». El desenvolupament d’aquest 
eix s’ha afrontat des de diferents punts. 
D’una banda, s’han incrementat les col-
laboracions dels investigadors de l’Ins-
titut amb investigadors d’altres centres 
patrimonials, tant nacionals com es-
trangers. Pel que fa a l’àmbit internacio-
nal, i en relació amb el prestigi que està 
aconseguint l’ICRPC, cal esmentar que 
aquest any dues investigadores visi-
tants, procedents de les universitats de 
Laval, al Quebec, i de Brandeis, a Bos-
ton, han estat desenvolupant les seves 
recerques a l’Institut. Una altra via de 
concretització de la internacionalització 
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In the international field, the Institute 
has worked with other highly prestig-
ious international organizations in the 
field of research into cultural heritage. 
In addition, in collaboration with the 
University of Barcelona and the Cata-
lan Government’s Ministry of Culture, 
the ICRPC organised a symposium on 
new museums of society. Participants 
included the directors of the most im-
portant museums in the world in this 
field. Finally, the institute’s educational 
role has continued and been consol-
idated with the incorporation in 2010 
of three new works for the collection 
Llibres de l’ICRPC (ICRPC Books).

Therefore, on the basis of the actions 
carried out in 2010, the institute met the 
targets of the strategic objectives and 
lines of actions included in the 2010-
2013 Strategic Plan. Through its many 
and diverse research-related actions, 
the ICRPC is in the process of becom-
ing a national and international bench-
mark in the field of cultural heritage 
research.

Dr. Gabriel Alcalde Gurt

Director of ICRPC

de l’Institut ha estat la presentació dels 
resultats de la recerca en un nombre 
considerable de congressos de caràc-
ter internacional. A més, en l’àmbit in-
ternacional, podem destacar, també, la 
interrelació de l’Institut amb altres orga-
nitzacions estrangeres de gran prestigi 
en el camp de la recerca en patrimoni 
cultural. Voldríem remarcar, també, l’or-
ganització, aquest any, juntament amb 
la Universitat de Barcelona i el Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, de les jornades sobre els 
nous museus de societat, amb la par-
tició dels directors i directores dels mu-
seus més importants del món d’aques-
ta especialitat. Finalment, volem fer una 
referència especial a la continuïtat i la 
consolidació de la tasca editorial de 
l’Institut, amb la incorporació, aquest 
any 2010, de tres títols nous a la col-
lecció «Llibres de l’ICRPC».

S’haurien acomplert, per tant, els ob-
jectius estratègics i en les línies d’actu-
ació previstos en el Pla Estratègic 2010-
2013 per a l’any 2010. Amb les seves 
múltiples i diverses actuacions, podem 
afirmar que, en aquests moments, a 
través de la seva recerca, l’Institut Ca-
talà de Recerca en Patrimoni Cultural 
s’està convertint en un centre de refe-
rència nacional i internacional en la re-
cerca en patrimoni cultural.

Dr. Gabriel Alcalde Gurt

Director de l’ICRPC
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Director

Dr. Gabriel Alcalde Gurt

Director tècnic

Dr. Josep Burch Rius

Investigadors i investigadores 
adscrits

Dr. Eduard Carbonell Esteller (Universi-
tat de Girona)

Dra. Roser Juanola Tarradellas (Uni-
versitat de Girona)

Dr. Josep Maria Nolla Brufau (Universi-
tat de Girona)

Investigadors i investigadores

Dr. Eliseu Carbonell Camós

Dra. Gemma Domènech Casadevall

PERsoNAl
sTAff

Director

Dr. Gabriel Alcalde Gurt

Technical Director

Dr. Josep Burch Rius

Affiliated researchers

Dr. Eduard  Carbonell Esteller (Univer-
sitat de Girona)

Dr. Roser Juanola Tarradellas (Univer-
sitat de Girona)

Dr. Josep Maria Nolla Brufau (Universi-
tat de Girona)

Researchers

Dr. Eliseu Carbonell Camós

Dr. Gemma Domènech Casadevall
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PhD student researchers

Maria de lluc serra Armengol

lada servitja Tormo

Visiting researchers

Dr. Cornelia Ann Kammerer ( Brandeis 
University, UsA)

Dr. sabrina Doyon (Université de laval, 
Québec, Canada).

Studies and analysis unit 
technician

Antoni Rojas Rabaneda

Technical staff linked to projects

sílvia Gómez Mestres

Enric Martí Ginabreda

Carme Parramon Colom

Marta Pinsach Batet

Research support staff

Maria Eliana Harms orrego

Carlos Mela Antolín

Administrator

Núria Moradell Rabert

Administrative coordinator

Montserrat Vivern lladó

Investigadores predoctorals

Maria de lluc serra Armengol

lada servitja Tormo

Investigadores visitants

Dra. Cornelia Ann Kammerer (Univer-
sitat de Brandeis, EUA)

Dra. sabrina Doyon (Universitat de la-
val, Quebec, Canadà)

Tècnic de la Unitat d’Estudis i 
Anàlisis

Antoni Rojas Rabaneda

Tècnics vinculats a projectes

sílvia Gómez Mestres

Enric Martí Ginabreda

Carme Parramon Colom

Marta Pinsach Batet

Personal de suport a la recerca

Maria Eliana Harms orrego

Carlos Mela Antolín

Administradora

Núria Moradell Rabert

Administrativa

Montserrat Vivern lladó
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PROGRAMME
HISTORICAL ANALYSIS OF 
HERITAGE PRODUCTION 
PROCESSES IN CATALONIA

•	 PROJECT: The use of local mu
seums in Catalonia in the early 
years of the Franco dictatorship

•	 PROJECT:  Liminal heritage

•	 PROJECT: Architecture and heri
tage in Republican Catalonia and 
the repression of its main figures 
during the Franco regime

•	 STUDY: Museums of ethnology in 
the 1940s

•	 STUDY: The museum and collec
tion of Reverend Pere Valls at the 
beginning of the twentieth century

•	 STUDY: The Institute of Catalan 
Studies’ Museum Competition

PROGRAMA
ANÀLISI HISTÒRICA 
DELS PROCESSOS DE 
PATRIMONIALITZACIÓ A 
CATALUNYA

•	 PROJECTE: L’ús dels museus lo
cals en la Catalunya dels primers 
anys de la dictadura franquista

•	 PROJECTE: Patrimonis liminars

•	 PROJECTE: Arquitectura i patri
moni a la Catalunya republicana i la 
repressió dels seus protagonistes 
durant el franquisme

•	 ESTUDI: Els museus d’etnologia als 
anys 40

•	 ESTUDI: El museu i la col·lecció de 
Mn. Pere Valls a l’inici del segle XX

•	 ESTUDI: El concurs de museus de 
l’IEC

DESEnVoLUPAMEnT DE LES 
LínIES DE RECERCA
RESEARCh TRACk 
DEVELoPMEnT
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•	 STUDY: The destruction of artistic 
heritage during the Spanish Civil 
War and its interpretation in the wri
ting of history

PROGRAMME
THE PRODUCTION OF HERITAGE 
FROM MARITIME CULTURE

•	 PROJECT: Ethnological heritage, 
society and maritime culture (PES
CUM)

•	 PROJECT: Maritime ethnoclimato
logy in the Alt Maresme

•	 STUDY: Ethnological study of the 
Port of Arenys

•	 STUDY: Maritime heritage actions 
on the Catalan coast

PROGRAMME
THE PRODUCTION OF HERITAGE 
FROM ARCHAEOLOGICAL SITES

•	 PROJECT: The production of he
ritage from archaeology. Concepts 
and current uses of archaeological 
heritage

•	 STUDY: The production of heritage 
and public use of the castellum of 
Sant Julià de Ramis among the lo
cal population

•	 STUDY: Making museums out of 
Roman villas in Catalonia

•	 ESTUDI: La destrucció de patrimo
ni artístic durant la Guerra Civil Es
panyola i la seva interpretació per 
part de la historiografia

PROGRAMA
PATRIMONIALITZACIÓ DE LA 
CULTURA MARÍTIMA

•	 PROJECTE: Patrimoni Etnològic, 
Societat i Cultura Marítima (PES
CUM)

•	 PROJECTE: Etnoclimatologia ma
rítima a l’Alt Maresme

•	 ESTUDI: Estudi etnològic del port 
d’Arenys

•	 ESTUDI: Accions patrimonials marí
times a la costa catalana

PROGRAMA
LA PATRIMONIALITZACIÓ DEL 
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

•	 PROJECTE: La patrimonialització 
de l’arqueologia. Conceptes i usos 
actuals del patrimoni arqueològic

•	 ESTUDI: Patrimonialització i ús pú
blic del castellum de Sant Julià de 
Ramis entre la població local

•	 ESTUDI: La museïtzació de les 
vil·les romanes a Catalunya
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PROGRAMME
DISSEMINATION AND USES OF 
CULTURAL HERITAGE

•	 PROJECT: Categorization of young 
audiences in Girona’s museums

•	 PROJECT: Transmission of cultu
ral heritage

•	 STUDY: Studies of visitors to the 
medieval centre of Santa Pau

•	 STUDY: Studies of visitors to mu
seums and heritage centres in the 
Lleida Pyrenees

•	 STUDY: Fairs, markets and festivals 
that spread history information in 
Catalonia

•	 STUDY: Events for promoting local 
food heritage

•	 STUDY: Demonstrations of traditio
nal trades

PROGRAMME
THE MANAGEMENT OF 
CULTURAL HERITAGE

•	 PROJECT: Assessment of public 
and private spending and invest
ment in cultural heritage

•	 STUDY: organization and manage
ment models for museums in Ca
talonia

PROGRAMA
DIFUSIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
CULTURAL

•	 PROJECTE: Tipificació del públic 
infantil en els museus gironins

•	 PROJECTE: Transmissió del patri
moni cultural

•	 ESTUDI: Estudis de visitants del nu
cli medieval de Santa Pau

•	 ESTUDI: Estudis de visitants a mu
seus i centres patrimonials dels Pi
rineus de Lleida

•	 ESTUDI: Fires, mercats i festivals de 
divulgació històrica a Catalunya

•	 ESTUDI: Esdeveniments de promo
ció del patrimoni gastronòmic local

•	 ESTUDI: Mostres d’oficis tradicio
nals

PROGRAMA
LA GESTIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL

•	 PROJECTE: Valoració de la des
pesa i inversió en el patrimoni cultu
ral: dimensió de la despesa pública 
i privada

•	 ESTUDI: Models d’organització i 
gestió dels museus a Catalunya
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knowledge of the historical develop
ment of heritage production in Catalo
nia is of great interest as it helps us to 
understand the current situation and 
the changes that have occurred and 
will occur in this field. Initiatives to pro
duce heritage and create museums 
are directly linked to ways of under
standing social relationships and reflect 
the ideology of the individuals and so 
cial sectors that have promoted them. 
In this framework, such initiatives also 
constitute a way of supporting and 
maintaining these customs. The aim 
of this programme is to research these 
aspects. We focus on Catalonia and 
particularly on the nineteenth and 
twentieth centuries; a period for which 
there is evidence of considerable acti
vity to establish museums and of inter
esting processes of heritage produc
tion and destruction.

Per entendre la situació actual de la 
patrimonialització a Catalunya i els 
canvis que s’hi han produït i s’hi pro
duiran, resulta de gran interès conèixer 
la seva evolució històrica. Les iniciati
ves de patrimonialització i de creació 
de museus estan directament vincu
lades a les formes d’entendre les rela
cions socials i constitueixen un reflex 
de la ideologia de les persones i els 
sectors socials que les han promogut. 
En aquest mateix marc constitueixen, 
alhora, una manera de recolzar i man
tenir aquestes ideologies. Aquest pro
grama pretén investigar sobre aquests 
aspectes centrats en Catalunya i, es
pecialment, en els segles xix i xx, pe
ríode en el qual es documenten im
portants actuacions en la creació de 
museus, i interessants processos de 
patrimonialització i també de despatri
monialització.

Programa: anàlisi històrica dels 
processos de patrimonialització a 
Catalunya
Programme: historical analysis of 
heritage production processes in 
Catalonia
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Researchers

Gabriel Alcalde (UdG/ICRPC); Gem
ma Domènech (ICRPC); Rosa Maria 
Gil (Arxiu històric CoAC); Francesc 
Miralpeix (UdG) i Maria de Lluc Serra 
(ICRPC).

Project
The use of local museums in 
Catalonia in the early years of the 
Franco dictatorship

The project focuses on the study and 
analysis of the situation of museums in 

Investigadors

Gabriel Alcalde (UdG/ICRPC); Gem
ma Domènech (ICRPC); Rosa Maria 
Gil (Arxiu històric CoAC); Francesc 
Miralpeix (UdG) i Maria de Lluc Serra 
(ICRPC).

Projecte
L’ús dels museus locals en la 
Catalunya dels primers anys de la 
dictadura franquista

El projecte se centra en l’estudi i l’anà
lisi de la situació dels museus en la 

Club Med de Cadaqués (Foto: Aniol Resclosa)
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Catalonia in the early 1940s. It could 
be assumed that there was little room 
for museums in the years immediately 
after the civil war. however, it was at 
that period many museums reopened 
their doors to the public after a period 
of inactivity caused by the war. The 
aim of this project is to use the sur
viving documents to analyse in depth 
the operation, development and va
rious activities of the museums that 
were open in the first few years of the 
Franco dictatorship. The final objective 
of the research is to write a doctoral 
thesis that explains in detail the situa
tion of Catalan museums in the period 
immediately after the war.

Project
Liminal heritage

At the blurred edges of the concept of 
heritage assets, there are some types 
of architecture whose value is recogni
zed in the Catalan Cultural heritage Act 
of 1993, but which in practice are still 
overlooked in lists of heritage. These in
clude factories, schools, train stations, 
bull rings, abattoirs and lighthouses. our 
aim is to draw up a list of these items, 
study their current state and analyse 
the reasons (historical, ideological and 
aesthetic) why they have been left on 
the margins of what is generally con

Catalunya dels primers anys quaranta. 
Tot i que podria semblar que en els 
anys immediats a la Guerra Civil no 
hi devia haver espai per als museus, 
el cert és que va ser precisament en 
aquella època que un gran nombre 
de museus va reobrir les portes al pú
blic després d’un període de silenci a 
causa de la guerra. L’objectiu d’aquest 
projecte és –a través de la documen
tació conservada– analitzar a fons el 
funcionament, l’evolució i les diverses 
activitats portades a terme en els mu
seus actius durant els primers anys de 
la dictadura franquista. L’objectiu final 
de la recerca és realitzar una tesi doc
toral que expliqui amb detall la situació 
dels centres museístics catalans en la 
immediata postguerra.

Projecte
Patrimonis liminars

Avui, en els difusos marges del con
cepte de bé patrimonial hi romanen 
unes tipologies arquitectòniques a 
les quals la Llei de patrimoni cultural 
de Catalunya de l’any 1993 reconeix 
el seu valor, però que, a la pràctica, 
es continuen obviant en els catàlegs 
de patrimoni. Ens referim a fàbriques, 
escoles, estacions de ferrocarril, pla
ces de braus, escorxadors, fars, etc. 
El nostre objectiu és elaborar un cens 
d’aquests elements, estudiarne la 
seva situació actual i analitzar les raons 
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sidered heritage. In a second phase of 
the project, the situation in Catalonia will 
be compared with that in other Euro
pean countries, with respect to conser
vation and the outlook for this kind of 
heritage in the future.

Project
Architecture and heritage in 
Republican Catalonia and the 
repression of its main figures 
during the Franco regime

The movement to bring architecture up 
to date that emerged in Catalonia at the 
end of the 1920s found in the Republi
can politicians the ideal spokespeople 

(històriques, ideològiques i estètiques) 
que els han deixat en el llindar del que 
majoritàriament és considerat patrimo
ni. En una segona fase del treball, cal
drà posar en relació la realitat catalana 
amb la d’altres països europeus pel 
que fa a la conservació i perspectives 
de futur d’aquest tipus de patrimoni.

Projecte
Arquitectura i patrimoni a la 
Catalunya republicana i la repressió 
dels seus protagonistes durant el 
franquisme

El moviment renovador de l’arquitectura, 
nascut a la Catalunya del final de la 
dècada de 1920, troba en els polítics 
republicans els interlocutors adients 

Plaça de toros de Figueres (Foto: Jordi S. Carrera)
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to back up the project of modernizing 
the region. Concerns for dwellings, ur
ban development, facilities and the pro
tection of heritage brought politicians 
and architects together in a common 
project. however, at the end of the Ci
vil War, the victors wished to erase the 
recent past and find supporters for the 
new ideology. Consequently, they be
gan to strive to remove the professio
nals who had worked for the Republic. 
Professional careers that were at their 
peak and others that were just begin
ning were cut down. The works of these 
professionals, which were considered 
actions of the Republican government, 
were erased from history.

Study

Museums of ethnology in the 1940’s

The aim was to carry out an indepth 
study of the Catalan ethnology mu
seums that had a considerable im
pact on society at the beginning of the 
1940’s. We sought to establish a direct 
relationship between the main ethno
logy scholars in Catalonia after the 
war and their influence on the creation 
of museums such as the Museu Et-
nogràfic de Ripoll (Ripoll Museum of 
Ethnology), the Museu Etnològic de 
Barcelona (Barcelona Museum of Eth
nology) and the Museu d’Indústries i 
Arts Populars (Museum of Industries 
and Popular Arts), among others.

per portar a terme el seu projecte de 
modernització del país. La preocupació 
per l’habitatge, l’urbanisme, els equipa
ments i la protecció del patrimoni uneix 
polítics i arquitectes en un projecte 
comú. Però, acabada la Guerra Civil, 
el bàndol guanyador, amb la voluntat 
d’esborrar el passat immediat i de tro
bar adeptes per a la nova ideologia, ini
cia una intensa labor de depuració dels 
professionals que havien treballat per 
a la República. Carreres professionals 
que estaven en el seu apogeu i d’altres 
que tot just despuntaven van ser es
troncades. Les seves obres, conside
rades accions de govern de la Repú
blica, van ser esborrades de la història.

Estudi

Els museus d’etnologia als anys 40

L’objectiu era realitzar un estudi apro
fundit sobre aquells museus de temàti
ca etnològica que a la Catalunya dels 
primers anys de la dècada de 1940 
van tenir un pes destacat en la so
cietat. Es buscava establir una relació 
directa entre els principals estudiosos 
de l’etnologia a Catalunya en els anys 
de la postguerra, i el seu pes en la 
creació de museus com el Museu Et
nogràfic de Ripoll, el Museu Etnològic 
de Barcelona i el Museu d’Indústries i 
Arts Populars, entre d’altres.
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Bartomeu Agustí. Casa dels nassos. olot (Foto: Jordi S. Carrera)
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Study

The museum and collection 
of Monsignor Pere Valls at the 
beginning of the twentieth century

A special contribution to the structure 
of Catalan museums and to the con
ceptualization of cultural heritage has 
come from the activity of collecting. 
The most notable collections are well 
known. however, other smaller collec
tions that are not so well known are 
also important. In this study, we analy
se the activity of the collector Reve
rend Pere Valls (18481925).

Study

The Institute of Catalan Studies’ 
Museum Competition

Following the political turmoil at the be
ginning of the twentieth century, with 
the Mancomunitat (Commonwealth of 
Catalonia), the dictatorship of Primo de 
Ribera and the Second Republic, the 
Institute of Catalan Studies (IEC in Ca
talan) announced a Museum Compe
tition as part of its list of annual awards. 
It is of interest to analyse this initiative, 
as well as the ideological significance 
of the prize being granted to certain in
dividuals and museums.

Estudi

El museu i la col·lecció de Mn. 
Pere Valls a l’inici del segle XX

Una contribució especial a la confor
mació dels centres museístics cata
lans i també a la conceptualització del 
patrimoni cultural prové de l’activitat 
col·leccionista. Les col·leccions més 
notables són abastament conegudes, 
però ho són menys altres col·leccions 
més petites però també importants. 
En aquest cas s’analitza l’activitat del 
col·leccionista Mn. Pere Valls (1848
1925).

Estudi

El concurs de museus de l’IEC

Seguint les vicissituds polítiques del 
principi del segle xx, entre la Manco
munitat, la Dictadura de Primo de Ri
bera i la Segona República, l’Institut 
d’Estudis Catalans va convocar un 
concurs de museus dins del seu car
tell de premis anuals. Resulta interes
sant analitzar aquesta iniciativa, així 
com el significat ideològic dels atorga
ments del premi a determinades per
sones i museus.
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Study

The destruction of artistic heritage 
during the Spanish Civil War and its 
interpretation in the writing of history

The devastating effects of the Civil War 
on Catalan artistic heritage are well 
known. It is now important to analyse 
the biased interpretation of these los
ses in the traditional writing of history. 
The actions of Catalan institutions to 
halt vandalism and the zeal with which 
they subsequently protected archives 
and works of art were not only con
cealed in the postwar period, but 
were even twisted to the extent that 
the Republic was accused of pillaging.

Estudi

La destrucció de patrimoni artístic 
durant la Guerra Civil Espanyola i 
la seva interpretació per part de la 
historiografia

Coneguts els efectes devastadors 
que va suposar la Guerra Civil per 
al patrimoni artístic català, cal ana
litzar, ara, la interpretació partidista 
que la historiografia tradicional ha fet 
d’aquestes pèrdues. Les actuacions 
de les institucions catalanes, tant per 
aturar les accions de vandalisme com 
el zel amb què després van protegir 
arxius i obres d’art, no tan sols van ser 
ocultades durant la postguerra, sinó 
tergiversades fins a acusar la Repúbli
ca d’haver practicat espoliacions.

Paper de carta de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic (Museu d’Arqueologia de 

Catalunya – Girona)
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We are currently witnessing a reformu
lation, in heritage terms, of society and 
maritime culture in Catalonia and the 
rest of Spain. In the past, the sea and 
the coast tended to be considered ba
sically a source of resources, a space 
for exchange and a frontier. however, 
recently we have observed the emer
gence of new dynamics that consist in 
a reappraisal of the sea, the maritime 
landscape, fishing, sailing and related 
infrastructure, based on the concept 
of ethnological heritage. The program
me involves the study of all the current 
processes of producing heritage from 
maritime culture. The aim is to critically 
assess these processes so that pro
posals can then be made to impro
ve the evaluation and management 
of maritime heritage. The programme 
also examines intangible expressions 
of maritime heritage, such as the en
vironmental knowledge of fishermen 
and maritime ethnoclimatology in par
ticular, to find out how this knowledge 
fits in with the changes that are occu
rring at technical and environmental 
levels.

Actualment assistim a una reformula
ció en termes patrimonials de la socie
tat i la cultura marítima tant a Catalunya 
com al conjunt de l’Estat espanyol. Si 
històricament la mar i el litoral s’han 
tendit a considerar bàsicament com 
a font de recursos, espai d’intercanvi i 
frontera, recentment observem l’apari
ció de noves dinàmiques que consis
teixen en una revalorització de la mar, 
el paisatge marítim, la pesca, la nave
gació i les seves infraestructures so
bre la base del concepte de patrimoni 
etnològic. Aquest programa abraça 
l’estudi del conjunt de processos de 
patrimonialització de la cultura maríti
ma que s’estan produint actualment, 
per tal de ferne una valoració crítica 
que ens permeti, en darrer terme, fer 
propostes per a una millor avaluació i 
gestió del patrimoni marítim. El progra
ma també s’interessa per les expressi
ons immaterials del patrimoni marítim, 
com ho són els coneixements ecolò
gics dels pescadors i concretament 
l’etnoclimatologia marítima, per tal de 
veure com s’articula aquest coneixe
ment amb els canvis que s’estan pro
duint en l’àmbit tècnic i ambiental.

Programa: patrimonialització de la 
cultura marítima
Programme: the production of 
heritage from maritime culture
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Researchers
Eliseu Carbonell (ICRPC); Gemma 
Domènech (ICRPC); Lada Servit
ja (ICRPC); Joan Lluís Alegret (UdG); 
Alfons Garrido (UdG); Miguel Doñate 
(Copsat); Pablo Romero (Copsat); En
ric Garcia (Museu Marítim de Barce
lona); Marta Pinsach (ICRPC); Montse 
Pijoan (Universitat de Barcelona); Sílvia 
Gómez (Universitat Autònoma de Bar
celona); David Florido (Universidad de 
Sevilla); Juan Antonio RubioArdanaz 
(Universidad de Extremadura); Juan 
Antonio Apraiz (EuskoIkaskuntza); An
tonio GarcíaAllut (Universidad da Co
ruña); Dionisio Pereira (Museo do Mar 
de Galicia); Sabrina Doyon (Université 
de Laval).

Investigadors
Eliseu Carbonell (ICRPC); Gemma 
Domènech (ICRPC); Lada Servit
ja (ICRPC); Joan Lluís Alegret (UdG); 
Alfons Garrido (UdG); Miguel Doñate 
(CoPSAT); Pablo Romero (CoPSAT); 
Enric Garcia (Museu Marítim de Barce
lona); Marta Pinsach (ICRPC); Montse 
Pijoan (Universitat de Barcelona); Sílvia 
Gómez (Universitat Autònoma de Bar
celona); David Florido (Universidad de 
Sevilla); Juan Antonio RubioArdanaz 
(Universidad de Extremadura); Juan 
Antonio Apraiz (Eusko Ikaskuntza); 
Antonio GarcíaAllut (Universidade da 
Coruña); Dionisio Pereira (Museo do 
Mar de Galicia) i Sabrina Doyon (Uni
versité de Laval).

Processó marítima de la Verge del Carme a Arenys de Mar
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Project
Ethnological heritage, society and 
maritime culture (PESCUM)

The aim of the PESCUM project is to 
study maritimerelated discourses, 
representations and actions associa
ted with the Mediterranean, Atlantic 
and Cantabrian coasts of Spain that 
are carried out by the different actors 
involved in the process of producing 
maritime heritage. These include: the 
smallscale and industrial fishing and 
shellfish gathering sector as well as 
recreational and underwater fishing; 
the sport sector, pleasure boating and 
nautical tourism; the environmental 
movement and/or the scientific com
munity linked to marine reserves; the 
institutions, groups and entities dedi
cated to the conversation and promo
tion of maritime heritage; and, finally, 
the administrative managers of ports, 
coastal areas and architectural items 
involved in heritagerelated operations.

Research, Development and Innova
tion Project, the Ministry of Science 
and Innovation (hAR201015566).

Project
Maritime ethnoclimatology in the 
Alt Maresme

This project is based on popular cli
mate knowledge gathered from the 
fishermen of the Alt Maresme. The aim 

Projecte
Patrimoni Etnològic, Societat i 
Cultura Marítima (PESCUM)

El projecte PESCUM proposa estudiar 
els discursos, representacions i acci
ons relatives a l’àmbit marítim en els 
vessants mediterrani, atlàntic i cantà
bric d’Espanya entre els diferents ac
tors implicats en la seva patrimonialit
zació, entre els quals destaquem: el 
sector pesquermarisquer, artesanal i 
industrial, així com la pesca recreativa i 
subaquàtica; el sector de l’esport, l’es
barjo i el turisme nàutic; el moviment 
ambientalista i la comunitat científica 
vinculada a reserves marines; les ins
titucions, grups i entitats dedicats a la 
conservació i promoció del patrimoni 
marítim; i, finalment, els gestors ad
ministratius de ports, zones litorals i 
elements arquitectònics concernits en 
operacions de naturalesa patrimonial.

Projecte I+D+i del Ministerio de Cien
cia e Innovación (hAR201015566).

Projecte
Etnoclimatologia marítima a l’Alt 
Maresme

A partir del recull dels sabers populars 
sobre el clima entre els pescadors de 
l’Alt Maresme, aquest projecte tracta 
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is to relate traditional ecological knowl
edge with the challenges posed to 
smallscale fishermen by the modern 
age, urban development and climate 
change. In the past, knowledge about 
the climate was of great importance to 
fishermen. however, this knowledge is 
no longer passed on. It forms part of a 
way of understanding the relationships 
between humans and nature that 
does not fit into the modern age. We 
can still find fishermen who are work
ing to maintain their profession and are 
also interested in keeping the tradition
al knowledge of the environment and 
climate alive.

de confrontar el coneixement ecolò
gic tradicional amb els reptes que avui 
planteja la modernitat, el desenvolu
pament urbanístic i el canvi climàtic 
entre el col·lectiu de pescadors ar
tesanals. Malgrat la importància que 
tenien aquests coneixements sobre el 
clima entre els pescadors en el pas
sat, aquest és un coneixement que 
ha deixat de ser transmès. Aquest 
coneixement forma part d’una manera 
d’entendre les relacions dels humans 
amb la natura que no acaba d’encaixar 
amb la modernitat. Tanmateix, encara 
podem trobar pescadors implicats en 
la supervivència de la seva professió 
que també s’interessen per la preser
vació dels sabers tradicionals sobre el 
medi ambient i el clima.

Llaüt de vela llatina Sant Ramon
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Study

Ethnological study of the Port of 
Arenys

What impact has the construction of 
the Port of Arenys had on maritime 
selfrepresentation in the region? What 
place does the port hold today in the 
maritime identity of the Maresme and 
the process of producing heritage 
from the group’s imaginary? These 
and other questions are addressed 
in this ethnographic study, which has 
been carried out in the framework of 
an IPEC-Anàlisi (20092010) research 
project, coordinated by Enric Garcia 
from the Maritime Museum of Barce
lona.

Estudi

Estudi etnològic del port d’Arenys

Quin impacte va tenir la construcció del 
port d’Arenys en l’autorepresentació 
marítima de la comarca? Quin lloc 
ocupa avui el port en la identitat ma
rítima del Maresme i la patrimonialitza
ció de l’imaginari col·lectiu? Aquestes 
i altres preguntes són les que tracta 
de respondre l’estudi etnogràfic que 
s’ha realitzat en el marc d’una recerca 
IPECAnàlisi (20092010) coordinada 
per Enric Garcia des del Museu Marí
tim de Barcelona.

Subhasta pública de peix, Jornades Gastronòmiques Calamarenys (Arenys de Mar)
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Study

Maritime heritage actions on the 
Catalan coast

Data was collected exhaustively on 
the maritime heritage actions that have 
been carried out on the Catalan coast 
since 2008. The information gathered 
was added to a database designed 
specifically for this purpose, on the 
basis of the experience and require
ments of the data extraction process. 
The data extraction covered the entire 
Catalan coast and will be extended to 
the coasts of Andalusia, the Basque 
Country and Galicia in the future.

Estudi

Accions patrimonials marítimes a la 
costa catalana

S’ha dut a terme un buidatge exhaus
tiu de les accions relacionades amb 
el patrimoni marítim que s’han realitzat 
a la costa catalana des de l’any 2008 
fins a l’actualitat. Tota la informació re
collida s’ha incorporat en una base de 
dades dissenyada per a aquesta fina
litat a partir de la pròpia experiència i 
requeriments del buidatge. El buidat
ge ha abastat tota la costa catalana i 
posteriorment es procedirà, també, a 
l’estudi de les costes d’Andalusia, del 
País Basc i de Galícia.

Barques de pesca al port d’Arenys de Mar
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Programme
The production of heritage from 
archaeological sites

The aim of this programme is to ana
lyse the various concepts and uses 
of archaeological heritage that cur
rently exist. The research is based on 
a historical study of the conceptual
ization of archaeological heritage in 
the twentieth century. The aim is to 
create a scientific basis that enables 
this phenomenon to be analysed in 
depth. This will enable us to increase 
our knowledge and to build a basis for 
future actions that involve archaeologi
cal heritage. The programme focuses 
on the northeast of the Iberian Pen
insula, where the variety of archaeo
logical heritage with a range of uses 
and conceptualizations enables us to 
carry out an exhaustive study which, in 
turn, leads us to propose some gen
eral conclusions. The research results 
will help archaeological heritage pro
fessionals, the institutions and entities 
that manage this heritage, and society 
in general to use this resource better 
and more appropriately.

Researchers

Gabriel Alcalde (ICRPC/UdG); Xavier 
Aquilué (MACEmpúries); Josep Burch 
(ICRPC/UdG); Pere Castanyer (MAC
Empúries); Dayan Castañeda (UdG); 
Enric Martí (ICRPC); Josep Ma. nolla 

Programa
La patrimonialització del patrimoni 
arqueològic

L’objectiu d’aquest programa és ana
litzar els diferents conceptes i usos 
del patrimoni arqueològic que coexis
teixen en l’actualitat, partint de l’estudi 
històric de la seva conceptualització 
en el segle xx. Es pretén dotar d’una 
base científica que permeti una anàlisi 
en profunditat del fenomen, que faci 
possible aportar coneixement i que 
permeti constituir una base per a fu
tures intervencions en aquest patrimo
ni. El programa se centra en el marc 
geogràfic del nordest de la penín
sula Ibèrica, on l’existència d’un va
riat patrimoni arqueològic amb usos i 
conceptualitzacions diverses permet 
realitzar un estudi exhaustiu i que, a 
la vegada, permet projectar conclu
sions de caràcter general. Els resultats 
d’aquesta recerca permetran, tant a 
professionals del patrimoni arqueolò
gic com a les institucions i entitats que 
el gestionen, així com també a la so
cietat en general, una utilització millor i 
més correcta d’aquest recurs.

Investigadors

Gabriel Alcalde (ICRPC/UdG); Xavier 
Aquilué (MAC Empúries); Josep Burch 
(ICRPC/UdG); Pere Castanyer (MAC 
Empúries); Dayan Castañeda (UdG); 
Enric Martí (ICRPC); Josep Maria nolla 
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Project
The production of heritage from 
archaeology. Concepts and current 
uses of archaeological heritage

In this project, we study heritage pro
duction processes at the northeast of 
the Iberian Peninsula. The research 

Projecte
La patrimonialització de 
l’arqueologia. Conceptes i usos 
actuals del patrimoni arqueològic

En aquest projecte s’estudien els pro
cessos de patrimonialització al nord
est de la península Ibèrica a partir, 

(UdG/ICRPC); Roser Juanola (UdG/ 
ICRPC); Antoni Rojas (ICRPC); Lada 
Servitja (ICRPC); Joaquim Tremoleda 
(MACEmpúries) i Mireia Tresserras 
(UdG).

(UdG/ICRPC); Roser Juanola (UdG/ 
ICRPC); Antoni Rojas (ICRPC); Lada 
Servitja (ICRPC); Joaquim Tremoleda 
(MAC Empúries) i Mireia Tresserras 
(UdG).

Castellum de Sant Julià de Ramis
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is based mainly on the cases of 
Empúries, the Citadel of Roses, Sant 
Julià de Ramis, the Iberian town of 
Castell, and the dolmen of Creu d’en 
Cobertella. The aim of the project is 
to develop a series of proposals and 
methods that enable us to understand 
and study the uses of archaeological 
heritage, and to deepen our knowledge 
of heritage production processes.

Research, development and innova
tion project, Ministry of Science and 
Innovation (hAR20080000132).

Study

The production of heritage and 
public use of the castellum of Sant 
Julià de Ramis among the local 
population

The objective of the project is to stu
dy the impact that rehabilitating this 
archaeological site has had on the 
process of the local population turning 
it into heritage. The project also exa
mines how various types of use were 
outlined as a result of this process. To 
meet this objective, audience research 
was carried out with visitors to the site, 
the local population of Sant Julià de 
Ramis and surveys carried out at su
rrounding educational centres.

bàsicament, de l’anàlisi dels casos 
d’Empúries, la Ciutadella de Roses, 
Sant Julià de Ramis, el poblat ibèric 
de Castell i el dolmen de la Creu d’en 
Cobertella. La finalitat del projecte és 
el desenvolupament d’una sèrie de 
propostes i mètodes que permetin en
tendre i estudiar els usos del patrimoni 
arqueològic, al mateix temps que es 
pretén profunditzar en els coneixe
ments que tenim sobre els processos 
de patrimonialització.

Projecte I+D+i del Ministerio de Ciencia 
e Innovación (hAR20080000132)

Estudi

Patrimonialització i ús públic del 
castellum de Sant Julià de Ramis 
entre la població local

El projecte es planteja com a objectiu 
estudiar quin impacte tenia el procés 
d’adequació en el procés de patrimo
nialització d’aquest jaciment per part 
de la població local i com, a conse
qüència d’aquest procés, se’n dibuixa
ven diferents tipus d’ús. Aquest objec
tiu es va concretar en un estudi de 
públic entre els visitants del jaciment, 
la població local de Sant Julià de Ra
mis i la realització d’enquestes en els 
centres educatius de l’entorn.
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This programme includes research on 
the uses of cultural heritage and on 
the way it is disseminated. Particular 
attention is paid to analysing the re
sults of processes of communicating 
through cultural heritage. This is achie
ved by means of user research. We 
also focus on how cultural heritage 

En aquest programa s’inclou la recer
ca relacionada amb els usos que té 
el patrimoni cultural i les seves formes 
de difusió. Es fa una atenció especial 
a l’anàlisi dels resultats dels processos 
de comunicació a través del patrimoni 
cultural, els quals es concreten en els 
estudis d’usuaris. En aquest marc, es 

Study

Making museums out of Roman 
villas in Catalonia

In recent years, the rehabilitation of 
Roman villas has become an increa
singly common action involving ar
chaeological heritage. The reasons 
for this are related to tourism or to the 
use of such sites as public spaces. In 
turn, this has affected the models and 
types of rehabilitation: the distribution 
of the spaces, the routes, places to 
stay, reception areas, covered areas, 
etc. The aim of the project is to classi
fy the various proposals and analyse 
why they were devized and what their 
consequences are.

Estudi

La museïtzació de les vil·les 
romanes a Catalunya

L’adequació de les vil·les romanes és 
una acció sobre el patrimoni arqueo
lògic que s’ha vist incrementada en 
els darrers anys per motius vinculats 
al turisme o al seu aprofitament com a 
espai d’ús públic. Això ha condicionat 
els models i tipus d’adequació: orde
nació dels espais, recorreguts, punts 
d’estada i recepció, cobertures, etc. 
El projecte pretén tipificar les diferents 
propostes i analitzar les causes que 
les han motivat i les conseqüències 
que se n’han derivat.

Programa: difusió i usos del 
patrimoni cultural
Programme: dissemination and 
uses of cultural heritage
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knowledge is applied to the analysis 
and interpretation of contemporary 
problems that affect our society. The 
aim is to contribute to a critical analysis 
of the use of cultural heritage.

Researchers

Jordi Abella (Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu); Gabriel Alcalde (ICRPC/
UdG); Josep Burch (ICRPC/UdG); Eli
seu Carbonell (ICRPC); Lada Servitja 
(ICRPC) i Antoni Rojas (ICRPC).

dedica una atenció especial a la recer
ca sobre l’aplicació del coneixement 
en patrimoni cultural a l’anàlisi i inter
pretació de problemàtiques contem
porànies que afecten la societat, amb 
la voluntat de contribuir a una anàlisi 
crítica de l’ús del patrimoni cultural.

Investigadors

Jordi Abella (Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu); Gabriel Alcalde (ICRPC/
UdG); Josep Burch (ICRPC/UdG); Eli
seu Carbonell (ICRPC); Lada Servitja 
(ICRPC) i Antoni Rojas (ICRPC).

Estació de Bescanó (Foto: Jordi S. Carrera)
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Project
Categorization of young audiences 
in Girona’s museums

Museums now feature in family and 
school plans as cultural places to visit. 
Unsystematic observation of family vis
its has shown that visiting children be
have in different ways. Therefore, the 
aim of this project was to find out what 
kind of behaviour occurs and how it 
is expressed. The objective was also 
to discover the reasons for these be
haviours, especially those linked to the 
physical characteristics of the spaces 
that are visited. Specifically, we ana
lysed the behaviour of 512 year old 
children in five of Girona’s museums, 
in the context of a family or individual 
visits rather than group or organized 
visits.

Project
Transmission of cultural heritage

The interpretation and dissemination of 
heritage is sometimes an aim in itself 
and sometimes a means by which 
to attain other objectives. Currently, 
various initiatives are implemented to 
disseminate and interpret cultural he

Projecte
Tipificació del públic infantil en els 
museus gironins

Actualment, els museus s’han incor
porat a les agendes de les famílies i 
de les escoles com a espais culturals 
per visitar. Concentrada en el primer 
cas, l’observació no sistematitzada 
d’aquestes visites ha permès obser
var que els nens i les nenes que hi 
participen manifesten comportaments 
diferents. En aquest marc, l’objectiu 
d’aquest projecte és el de conèixer 
quins són aquests comportaments i 
com es manifesten i, al seu torn, po
derne esbrinar les causes, especial
ment aquelles que estan vinculades 
amb les característiques físiques dels 
espais que són visitats. El treball s’ha 
concretat en l’anàlisi, en cinc dels mu
seus gironins, del comportament dels 
nens i les nenes de 5 a 12 anys en el 
context d’una visita familiar o individua
litzada, però no de grup ni organitzada.

Projecte
Transmissió del patrimoni cultural

La interpretació i divulgació del patri
moni és, en ocasions, una finalitat i, en 
d’altres, un mitjà a través del qual arri
bar a altres objectius. Actualment es 
duen a terme diferents iniciatives per 
a la difusió i interpretació del patrimoni 
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ritage, through traditional methods or 
the use of and experimentation with 
new tools and strategies. The constant 
emergence of innovative technological 
tools is explored through their use in 
the interpretation and dissemination of 
cultural heritage in contexts such as 
guided visits, workshops, conferen
ces, congresses, forums, etc. In this 
project, we analyse current trends in 
strategies for interpreting and disse
minating cultural heritage. We focus in 
particular on the coexistence of tradi
tional methods with the latest techno
logical advances and the 2.0 society.

cultural, tant a través de mitjans clàs
sics com a partir de l’aplicació o experi
mentació de noves eines o estratègies. 
L’aparició constant d’eines tecnològi
ques innovadores és explorada per al 
seu ús en la interpretació i difusió del 
patrimoni cultural en contextos com 
visites guiades, tallers, conferències, 
congressos, fòrums, etc. En aquest 
projecte s’analitzen les tendències 
actuals en les estratègies d’interpre
tació i difusió del patrimoni cultural, 
focalitzant l’atenció en la convivència 
de l’aplicació de mètodes tradicionals 
amb els últims avenços tecnològics i 
la societat 2.0.

Visita familiar al Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona
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Study

Studies of visitors to the medieval 
centre of Santa Pau

Visitors to the medieval centre of San
ta Pau are analysed in the framework 
of a trip to the Garrotxa Volcanic Zone 
natural Park. In addition to finding out 
the specific characteristics of the visi
tors and of their trip to the town, parti
cular emphasis is placed on analysing 
the context of the visit in the wider fra
mework of a day trip or tourist excur
sion.

Study

Studies of visitors to museums 
and heritage centres in the Lleida 
Pyrenees

The aim of this study is to analyse the 
public that visits the various museums 
and heritage centres of the Pyrenees 
and the Val d’Aran. Information on vi
sitors’ perceptions of the facilities and 
on the relation between their activity 
and other touristic, social and cultural 
dynamics in the surrounding area will 
be used to draw up a series of propo
sals that will, in general, help to impro
ve the museums’ and centres’ opera
tions, their quality and their capacity to 
attract visitors.

Estudi

Estudis de visitants del nucli 
medieval de Santa Pau

Es fa una anàlisi de visitants del nu
cli medieval de Santa Pau, en el marc 
de la visita al Parc natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. A part del 
coneixement de les característiques 
específiques de les persones visitants 
i de la seva visita a la vila, es posa un 
èmfasi especial en l’anàlisi de la con
textualització de la visita en el marc 
més ampli d’una sortida excursionista 
o turística.

Estudi

Estudis de visitants a museus i 
centres patrimonials dels Pirineus 
de Lleida

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar 
el públic que visita els diferents mu
seus i centres patrimonials de l’Alt Pi
rineu i la Val d’Aran. La informació so
bre la percepció que es té d’aquests 
equipaments i la relació de la seva 
activitat amb altres dinàmiques turísti
ques, socials i culturals del seu entorn 
ha de permetre elaborar una sèrie de 
propostes que, globalment, millorin el 
funcionament, la capacitat d’atracció 
de visitants i la seva qualitat.
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Study

Fairs, markets and festivals that 
spread history information in 
Catalonia

This research analyses events that are 
opted to use historical recreations as 
a promotion method and that have 
grown continuously and become con
solidated in the last twenty years. The 
objectives include identifying the ma
nagement and operational structure of 
these events, as well as analysing their 
role in the promotion and interpretation 
of cultural heritage, in the diversifica
tion of tourist offerings and in local de
velopment.

Estudi

Fires, mercats i festivals de 
divulgació històrica a Catalunya

Aquesta recerca analitza uns esde
veniments que han apostat per la re
creació històrica com a element de 
promoció i que s’han consolidat en els 
darrers vint anys amb un creixement 
continu. Entre els objectius es troben 
els d’identificar l’estructura de gestió 
i funcionament d’aquests esdeve
niments, analitzar el seu paper en la 
promoció i interpretació del patrimoni 
cultural, en la diversificació de l’oferta 
turística i en el desenvolupament local.

Festa de la Sal (L’Escala)
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Study

Events for promoting local food 
heritage

Currently, around 150 open air events 
are held in Catalonia in which the main 
focus is a food product, and around 
which other activities are organized 
that are linked to other heritage. The 
main objectives of this project include 
analysing these events, with a focus 
on the people who are involved, their 
aims and rationalizations, and the role 
of these events in promoting towns.

Study

Demonstrations of traditional 
trades

The aim of this study is to analyse the 
demonstrations of traditional trades that 
take place in Catalonia, identify their 
management and operational structure, 
and examine their role in the dissemi
nation of traditional trades and of local 
cultural heritage. In this research line, 
particular attention is paid to the role of 
demonstrations in the diversification of 
tourist offerings. Another aspect of this 
research is an analysis of the meaning 
and usefulness of these demonstra
tions for craftspeople.

Estudi

Esdeveniments de promoció del 
patrimoni gastronòmic local

Actualment se celebren a Catalunya al 
voltant de 150 esdeveniments a l’aire 
lliure, on l’eix principal és un produc
te gastronòmic i al voltant dels quals 
s’organitzen altres activitats vinculades 
a altres patrimonis. Entre els principals 
objectius d’aquest projecte es troben 
els d’analitzar aquests esdeveniments, 
centrant l’estudi en els agents que hi 
intervenen, els seus objectius i la raó 
de ser, així com el paper d’aquests 
esdeveniments en la promoció dels 
municipis.

Estudi

Mostres d’oficis tradicionals

Amb aquest estudi pretenem dur a ter
me una anàlisi de les mostres d’oficis 
que se celebren a Catalunya, identifi
car la seva estructura de gestió i fun
cionament, analitzar el seu paper en la 
difusió dels oficis tradicionals i del pa
trimoni cultural local. En aquesta línia 
es posa atenció al paper de les mos
tres dins de la diversificació de l’oferta 
turística. Un altre aspecte que inclou la 
recerca és analitzar el significat i la uti
litat d’aquestes mostres pels artesans.
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The use of cultural heritage by today’s 
societies is regulated by organiza
tions that are in charge of its mana
gement. Although these organizations 
share the general aim of regularizing 
the use of cultural heritage, they may 
have very different, and even conflic
ting, objectives. Likewise, the scope 
of their actions may be very similar in 
some cases, but extremely varied in 
others. These points of overlap and 

L’ús del patrimoni cultural per part de les 
societats actuals es regula mitjançant 
organitzacions que s’encarreguen de la 
seva gestió. Aquestes organitzacions, 
malgrat aquest objectiu compartit de 
regularització de l’ús del patrimoni cul
tural, poden tenir objectius ben dife
rents, fins i tot, en alguns casos, con
traposats. Al mateix temps, l’abast de 
les seves actuacions, malgrat que en 
alguns casos pot ser similar, en d’altres 

Programme: the management of 
cultural heritage

Programa: la gestió del patrimoni 
cultural

Festa del segar i el batre (Forallac)
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divergence, as well as the similarities 
and differences, can be explained by 
the different motives and interests of 
the agents involved in cultural herita
ge management. In turn, the manage
ment model is also the source of, and 
the reason for the different impacts of 
the use of cultural heritage. on the ba
sis of these statements, the program
me has two objectives: to devise new 
research methods that enable us to 
link the social and economic impacts 
of heritage management on the basis 
of the models used; to verify which 
models are used and to determine the 
reasons for their implementation.

Researchers

Gabriel Alcalde (ICRPC/UdG); Josep 
Burch (ICRPC/UdG); Modest Fluvià 
(UdG); Ricard Rigall (UdG); Antoni Ro
jas (ICRPC) i Albert Saló (ESADE).

Project
Assessment of public and private 
spending and investment in cultural 
heritage

In recent years, cultural heritage has 
been associated with economic de
velopment. Therefore, both the public 

també pot ser molt divers. Aquestes 
coincidències i al mateix temps diver
gències, així com les similituds i les di
ferències, es poden explicar en funció 
dels diferents motius i interessos per
tanyents als agents implicats en la seva 
gestió. Al seu torn, el model de gestió 
també origina i és causa, entre d’altres, 
dels diferents impactes que es deriven 
de l’ús del patrimoni cultural. Sobre la 
base d’aquestes constatacions, aquest 
programa es planteja un doble objectiu: 
per una banda, la creació de noves me
todologies d’investigació que permetin 
vincular els impactes socials i econò
mics de la gestió del patrimoni sobre la 
base dels models emprats i, per l’altra, 
constatar quins són aquests models i 
determinar quines són les causes de la 
seva implementació.

Investigadors

Gabriel Alcalde (ICRPC/UdG); Josep 
Burch (ICRPC/UdG); Modest Fluvià 
(UdG); Ricard Rigall (UdG); Antoni Ro
jas (ICRPC) i Albert Saló (ESADE).

Projecte
Valoració de la despesa i inversió 
en el patrimoni cultural: dimensió 
de la despesa pública i privada

En els darrers anys s’ha vinculat el 
patrimoni cultural al desenvolupament 
econòmic. Per aquest motiu, des del 
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and private sectors have allocated 
considerable financial resources to in
creasing its value. Due to its social and 
economic impact, we believe that it is 
important for Catalonia – a region with 
a significant amount of cultural heri
tage – to have a study that assesses 
the efficiency of the use of these re
sources. In this framework, the project 
consists of analysing the financial re
sources allocated by public institutions 
and private organizations to maintai
ning and improving heritage and, in 
particular, assessing the impact of this 
investment in terms of efficacy and 
efficiency.

Study

Organization and management 
models for museums in Catalonia

The objective of this study is to find 
out which organization and manage
ment models are used in museums 
in Catalonia and to understand trends 
in the management of these centres, 
with a particular focus on public muse
ums. We also examine the reasons for 
these trends. on the basis of past ex
periences, this project aims to system
atically define the practical application 
of this point in the museums that are 
included in the Catalan Government’s 
directory of museums.

sector públic, però també des del pri
vat, s’han destinat nombrosos recursos 
econòmics a la valorització d’aquest 
patrimoni. Atès el seu impacte social 
i econòmic, considerem important per 
a Catalunya, una zona amb un impor
tant conjunt patrimonial, disposar d’un 
estudi que concreti l’eficiència en l’ús 
d’aquests recursos. En aquest marc, 
el projecte consisteix en la realització 
d’un estudi dels recursos econòmics 
destinats per institucions públiques i 
organitzacions privades en el mante
niment i millora del patrimoni i, espe
cialment, el seu impacte en termes 
d’eficàcia i eficiència.

Estudi

Models d’organització i gestió dels 
museus a Catalunya

Aquest estudi té com a objectiu conèi
xer quins són els models d’organitza
ció i gestió dels museus a Catalunya 
i comprendre quines són les tendèn
cies en la gestió d’aquests centres, 
especialment els públics, i quines són 
les seves causes. Recollint experièn
cies anteriors, aquest projecte pretén 
concretar d’una manera sistematitza
da l’aplicació pràctica d’aquest punt 
en els museus que formen part del 
registre de museus de la Generalitat 
de Catalunya.



Memòria anual ICRPC 2010 / Annual Report 2010 43

La patrimonialització de l’arqueologia. 
Conceptualitzacions i usos actuals 
del patrimoni arqueològic (PACUPC). 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
(HAR2008-00132). Principal investiga-
tor: Gabriel Alcalde i Gurt. Researchers: 
Roser Juanola, Josep Burch, Antoni 
Rojas, Xavier Aquilué, Joaquim Tremo-
leda, Mireia Tresserras, Maria de Lluc 
Serra, Dayan Castañeda. 2009-2011.

La patrimonialització de l’arqueologia. 
Conceptes i usos actuals del patrimo-
ni arqueològic (PACUPC). Ministerio 
de Ciencia e Innovación (HAR2008-
00132). Investigador principal: Gabriel 
Alcalde Gurt. Investigadors: Roser 
Juanola, Josep Burch, Antoni Rojas, 
Xavier Aquilué, Joaquim Tremoleda, 
Mireia Tresserras, Maria de Lluc Serra 
i Dayan Castañeda. 2009-2011.

PRoJeCTeS De ReCeRCA 
CoMPeTITIUS

CoMPeTITIve ReSeARCH 
PRoJeCTS

visitants a empúries (Foto: Jordi S. Carrera)
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Patrimoni Etnològic, Societat i Cultura 
Marítima (PeSCUM). Ministerio de Cien- 
cia e Innovación (HAR2010-15566). 
Principal investigator eliseu Carbonell 
i Camós. Researchers: Gemma 
Domènech, Lada Servitja, Joan Lluís 
Alegret (Universitat de Girona), David 
Florido (Universidad de Sevilla), Sab-
rina Doyon (Université de Laval), Juan 
Antonio Rubio-Ardanaz (Universidad 
de extremadura), Antonio García-Allut 
(Universidade A Coruña), Alfons Garrido 
(Càtedra d’estudis Marítims, Universitat 
de Girona), Dionísio Pereira (Museo do 
Mar de Galicia), Juan Antonio Apraiz 
(eusko Ikaskuntza) and Nadia Fava (Uni- 
versitat de Girona). 2010-2012.

Patrimoni etnològic, Societat i Cul-
tura Marítima (PeSCUM). Ministerio 
de Ciencia e Innovación (HAR2010-
15566). Investigador principal: eli-
seu Carbonell Camós. Investigadors: 
Gemma Domènech, Lada Servitja, 
Joan Lluís Alegret (Universitat de Gi-
rona), David Florido (Universidad de 
Sevilla), Sabrina Doyon (Université de 
Laval), Juan Antonio Rubio-Ardanaz 
(Universidad de extremadura), Antonio 
García-Allut (Universidade da Coruña), 
Alfons Garrido (Càtedra d’estudis Ma-
rítims, Universitat de Girona), Dionisio 
Pereira (Museo do Mar de Galicia), 
Juan Antonio Apraiz (eusko Ikaskunt-
za) i Nadia Fava (Universitat de Girona). 
2010-2012.

Reunió del projecte PeSCUM al Documare de Palamós
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Reprinting La Civilització megalí-
tica a Catalunya (Megalithic Civi-
lization in Catalonia). This project 
involved locating the tombs that were 
included in the original publication, 
writing a contextualizing introduction, 
drawing up files on the sites and digi-
tizing photographs. It was carried out 
for the Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona from January to December, 
2010.

Museu del Pastor Report. Advice 
was given on setting up the Museu 
del Pastor (Shepherds’ Museum). This 
project was carried out for the Regio-
nal Cultural Services of Girona from 
January to March, 2010.

Architectural heritage plan. The 
architectural heritage plan was drawn 
up. This project was carried out for the 
Catalan Government’s Ministry of Cul-
ture and Media from January to De-
cember, 2010.

Reedició de l’obra La civilització 
megalítica a Catalunya. Per a la 
realització d’aquest projecte s’ha portat 
a terme una localització dels sepulcres 
que consten a la publicació original, la 
redacció del preàmbul de contextua-
lització, una elaboració de fitxes dels 
jaciments i una digitalització de foto-
grafies. Encàrrec del Museu Diocesà i 
Comarcal de Solsona. Període de rea-
lització de l’encàrrec: gener-desembre 
del 2010.

Informe del Museu del Pastor. As-
sessorament per a la creació del Mu-
seu del Pastor. Encàrrec dels Serveis 
Territorials del Departament de Cultura 
de Girona. Període de realització de 
l’encàrrec: gener-març del 2010.

Pla de Patrimoni Arquitectònic. 
Redactors del Pla de Patrimoni Arqui-
tectònic. Encàrrec del Departament 

EnCàRRECS
CoMMISSIonED PRoJECTS
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Study of the Rocaguinarda cave 
etchings. Analysis was conducted on 
the current state of the cave drawings 
in the town of oristà (osona), which 
are known as the Gravats de Rocagui-
narda (Rocaguinarda cave etchings). 
This project was carried out for the 
oristà Town Council and Barcelona 
Provincial Council from February 2010 
to January 2011.

Inventory of cork museums and 
interpretation centres. This study 
is based on an inventory of cork mu-
seums and interpretation centres in 
Europe. It was carried out for Retecork, 
the European network of Cork-Produ-
cing Territories, between november 
2010 and January 2011.

de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya. Perío-
de de realització de l’encàrrec: gener-
desembre del 2010.

Estudi dels gravats de Rocagui-
narda. Anàlisi de l’estat actual dels 
gravats rupestres situats al municipi 
d’oristà (osona) i coneguts com a 
gravats de Rocaguinarda. Encàrrec de 
l’Ajuntament d’oristà i de la Diputació 
de Barcelona. Període de realització 
de l’encàrrec: febrer del 2010-gener 
del 2011.

Inventari de museus i centres 
d’interpretació del suro. Estudi ba-
sat en un inventari de museus i cen-
tres d’interpretació del suro a Europa. 
Encàrrec de RETECoRK, Xarxa Eu-
ropea de Territoris Surers. Període de 
realització de l’encàrrec: novembre del 
2010-gener del 2011.

Pela del suro a Llofriu, una activitat del Museu del Suro de Palafrugell
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Carrilet Interpretation Centre in 
Sant Feliu de Guíxols. Creation of 
contents related to Sant Feliu Port and 
sailing. Project carried out on behalf of 
Digit Enginyeria de Sistemes Audiovis-
uals S.L. from november to December 
2010.

Scientific assessment of the Mu-
seu Coll de Roses. We conducted 
assessment of the museographic and 
museologic discourse for the creation 
of a private museum on wine and oil in 
the Empordà that will be open to the 
public. The museum should be able to 
transmit knowledge in an educational 
way that is suitable for all audiences. 
This project was carried out for Espelt 
Viticultors from october 2010 to April 
2011.

Centre d’Interpretació del Carri-
let a Sant Feliu de Guíxols. Elabo-
ració dels continguts relacionats amb 
el port de Sant Feliu i la navegació. 
Encàrrec de Dígit, Enginyeria de Sis-
temes Audiovisuals SL. Període de 
realització de l’encàrrec: novembre-
desembre del 2010.

Assessorament científic del Mu-
seu Coll de Roses. Assessorament 
en el discurs museogràfic i museolò-
gic per a la creació d’un museu privat 
de vocació pública sobre el vi i l’oli a 
l’Empordà, que sigui capaç de trans-
metre coneixements d’una manera di-
dàctica i adaptada a tots els públics. 
Encàrrec d’Espelt Viticultors. Període 
de realització de l’encàrrec: octubre 
del 2010-abril del 2011.

Gravats de Rocaguinarda (osona)
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Emili Blanch i Roig, arquitectura d’un 
exili. Direcció General de Memòria De-
mocràtica (Generalitat de Catalunya). 
Researcher: Gemma Domènech.

Emili Blanch Roig, arquitectura d’un exi-
li. Direcció General de la Memòria De-
mocràtica (Generalitat de Catalunya). 
Investigadora: Gemma Domènech.

Ajuts PER A PRojECtEs DE 
RECERCA
GRAnts foR REsEARCh 
PRojECts

Emili Blanch. Antiga Escola d’Arts i Indústries i d’Idiomes i Biblioteca Pública de Palafrugell  

(foto: jordi s. Carrera)
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La musealización de las villas roma-
nas. El mundo rural de época romana. 
Acciones complementarias (Ministerio 
de Ciencia e Innovación,  hAR2010-
10119-E). Principal investigator: jo-
sep Burch. Investigadors: josep Ma. 
nolla (universitat de Girona), joaquim 
tremoleda (Museu d’Arqueologia de 
Catalunya), Pere Castanyer (Museu 
d’Arqueologia de Catalunya), Christo-
phe Pellecuer (Ministère de la Cultu-
re et Comunication. frança), françois 
Rechin (université de Pau et des Pays 
de l’Adour).

La musealización de las villas roma-
nas. El mundo rural de época romana. 
Acciones complementarias. Ministerio 
de Ciencia e Innovación, hAR2010-
10119-E. Investigador principal: josep 
Burch. Investigadors: josep Maria 
nolla (universitat de Girona), joaquim 
tremoleda (Museu d’Arqueologia de 
Catalunya), Pere Castanyer (Museu 
d’Arqueologia de Catalunya), Christo-
phe Pellecuer (Ministère de la Cultu-
re et de la Communication, frança) i 
françois Rechin (université de Pau et 
des Pays de l’Adour).

Vil·la romana dels Ametllers (tossa de Mar) (foto: Globusvisió)



Memòria anual ICRPC 2010 / Annual Report 2010 50

La museïtzació de les vil·les romanes. 
ARCs (2010 ARCs1 00172). Princi-
pal investigator: josep Maria nolla. 
Researchers: josep Burch, joaquim 
tremoleda (Museu d’Arqueologia de 
Catalunya), Pere Castanyer (Museu 
d’Arqueologia de Catalunya), Christo-
phe Pellecuer (Ministère de la Cultu-
re et Comunication. frança), françois 
Rechin (université de Pau et des Pays 
de l’Adour).

La museïtzació de les vil·les romanes. 
ARCs (2010 ARCs1 00172). Inves-
tigador principal: josep Maria nolla. 
Investigadors: josep Burch, joaquim 
tremoleda (Museu d’Arqueologia de 
Catalunya), Pere Castanyer (Museu 
d’Arqueologia de Catalunya), Christo-
phe Pellecuer (Ministère de la Cultu-
re et de la Communication, frança) i 
françois Rechin (université de Pau et 
des Pays de l’Adour).
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ALCALDE, G. «La museïtzació del patrimoni arqueològic en els inicis del segle 
XXI». Museu d’Arqueologia de Catalunya. 1935-2010. Miscel·lània commemorati-
va. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, p. 199-207.

ALCALDE, G.; CASTELLÀ, C. i ROJAS, A. «La visita patrimonial a las iglesias ro-
mánicas de la Vall de Boí (Cataluña)». Patrimonio Cultural de España, 4: 178-191.

ALCALDE, G. i RUEDA, J. M. «Историческое развитие местных музеев 
Каталонии (Испания) (1975 - 2010 ГГ)». Вопросы музеологии, 2: 107-112.

ALCALDE, G.; BOYA, J. i ROIGÉ, X. (ed.) Museus d’avui. Els nous museus de 
societat. Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Universitat de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, p. 155-195.

BURCH, J.; CASAS, J.; COSTA, A.; NOLLA, J. M.; PALAHÍ, Ll.; ROJAS, A.; SA-
GRERA, J.; VIVÓ, D.; VIVO, J. i SIMON, J. «La síntesi». De l’oppidum a la ciuitas. 
La romanització inicial de la Indigècia. Girona: Institut de Recerca Històrica de la 
Universitat de Girona, p. 5-188.

BURCH, J.; CASTANYER, P.; NOLLA, J. M. i TREMOLEDA, J. «Temps de canvis. 
La romanització del nord-est de Catalunya». Time of changes. In the beginning 
of the Romanization (Studies on the rural world in the Roman period, 5): 89-108. 
Girona: Universitat de Girona i Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany.

BURCH, J.; FIGUERAS, M. i SERVITJA, L. «La musealizzazione dei siti archeo-
logici del nord-est della Catalogna». Agathón. Recupero e Fruizione dei Contesti 
Antichi, 2010/1: 19-24.

TREBALLS PUBLICATS PER 
INVESTIGADORS DE L’ICRPC
PAPERS PUBLISHED BY 
ICRPC RESEARCHERS
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Sant Climent de Taüll (Foto: O. Rodbag)

BURCH, J.; NOLLA, J. M. i SAGRERA, J. «L’oppidum ibérique de Sant Julià de 
Ramis»., Grecs et indigènes de la Catalogne à la mer Noire (Bibliothèque d’Archéo-
logie Méditerranéenne et Africaine, 3). París, Aix-en-Provence: Éditions Errance – 
Centre Camille Jullian, p. 119-128.

BURCH, J.; NOLLA, J. M. i SAGRERA, J. «Le système de stockage en silos sur le 
territoire ibérique». Grecs et indigènes de la Catalogne à la mer Noire (Bibliothèque 
d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine, 3). París, Aix-en-Provence: Éditions 
Errance – Centre Camille Jullian, p. 391-402.

BURCH, J.; ROJAS, A. i VIVO, J. «El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda 
(Palafrugell, Baix Empordà)». Tribuna d’arqueologia 2007-2008, p. 45-58.

BURCH, J.; ROJAS, A. i VIVO, J. «Les excavacions arqueològiques efectuades 
als anys 2008 i 2009 al poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda». Desenes 
Jornades d’Arqueologia de les comarques gironines. Girona: Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya, p. 137.
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BURCH, J. i SAGRERA, J. «El poblat ibèric de Sant Julià de Ramis». Desenes Jor-
nades d’Arqueologia de les comarques gironines. Girona: Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, p. 139-144.

CARBONELL CAMÓS, E. «La destrucció del cos. El suïcidi sota la perspectiva 
de l’antropologia del temps». A: MARTÍ, J. i AIXELÀ, Y. (coord.) El cos: objecte i 
subjecte de les ciències humanes i socials. Barcelona: CSIC.

CARBONELL CAMÓS, E. «Patrimoni marítim i usos socials de la platja de Sant Pol 
de Mar». Revista d’etnologia de Catalunya, 35: 230-233.

CARBONELL CAMÓS, E. «“Exactly what I had been looking for”: the Anthropology 
of the Mediterranean 1950-1970». Con(textos). Revista d’antropologia i investigació 
social, 4: 5-22.

CARBONELL CAMÓS, E. «La patrimonialización de un paisaje marítimo: de la are-
na de la playa a la arena política». Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 
8(4): 569-581.

CARBONEL CAMÓS, E. «El patrimonio inmaterial marítimo: la etnoclimatología. 
Reflexiones en torno a la relación del navegante con la naturaleza». Zainak, 33: 
27-58.

DOMÈNECH, G. «Fragile heritages: an architecture between disappearance and 
reutilization». Heritage and Sustainable Development. Barcelos: Green Lines Insti-
tute for Sustainable Development, 837-844.

DOMÈNECH, G. i GIL, R. M. Un nou model d’arquitectura al servei d’una idea de 
país. Barcelona: Fundació Josep Irla-Duxelm.

DOMÈNECH, G. i GIL, R. M. «Josep Claret, combat per la Nova Arquitectura». 
Gazeta, 2: 55-59.

ROJAS, A. «Shaping the tourist offer: the role of fairs and street markets in dis-
seminating cultural heritage». Proceedings of the International Conference on 
Tourism Development and Management. Kos Island: International Association for 
Tourism Policy, p. 399-402.

ROJAS, A. «The uses of cultural heritage in Catalonia: the history re-enactment as 
way of preservation, exhibition and local development». Heritage and Sustainable 
Development. Barcelos: Green Lines Institute for Sustainable Development, p. 
1.151-1.158.
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SERRA, M. de Ll. «El paisatge, font d’inspiració pels pintors del Pla de l’Estany». 
Atles paisatgístic de les terres de Girona. Girona: Diputació de Girona, p. 1.300-
1.316.

SERRA, M. de Ll. «Els últims estanys». Atles paisatgístic de les terres de Girona. 
Girona: Diputació de Girona, p. 1.316-1.323.

SERRA, M. de Ll. «Els museus d’etnologia als anys 40». Revista d’etnologia de 
Catalunya, 37: 142-144.
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ALCALDE, G. “An analysis of visitors 
to Santa Pau village and the Volcanic 
Zone of La Garrotxa (NE Iberian Penin-
sula)”, Cities on Volcanoes 6th, Puerto 
de la Cruz, Tenerife, May 31 – June 4.

ALCALDE, G. “Nous usos dels mu-
seus”, 16è Fòrum de Patrimoni Marítim 
de la Mediterrània: Nous patrimonis 
marítims, nous horitzons pels museus, 
Palamós, October 4 and 5.

ALCALDE, G.; BURCH J. & ROJAS, 
A. “Els models d’organització i gestió 
dels museus a Catalunya”, Models 
d’Organització i gestió del Patrimoni 
Cultural, Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural, Girona, November 
11 and 12.

ALCALDE, G. «An Analysis of Visitors 
to Santa Pau Village and the Volcanic 
Zone of La Garrotxa (NE Iberian Penin-
sula)». Cities on Volcanoes 6th. Puerto 
de la Cruz, Tenerife, del 31 de maig al 
4 de juny.

ALCALDE, G. «Nous usos dels mu-
seus». 16è Fòrum de Patrimoni Marí-
tim de la Mediterrània: nous patrimonis 
marítims, nous horitzons pels museus. 
Palamós, 4 i 5 d’octubre.

ALCALDE, G.; BURCH J. i ROJAS, 
A. «Els models d’organització i gestió 
dels museus a Catalunya». Models 
d’organització i gestió del patrimoni 
cultural. Girona: Institut Català de Re-
cerca en Patrimoni Cultural, 11 i 12 de 
novembre.

COMUNICACIONS 
PRESENTADES A 
CONGRESSOS, SEMINARIS I 
REUNIONS CIENTíFIqUES
PAPERS PRESENTED AT 
CONFERENCES, SEMINARS 
AND SCIENTIFIC MEETINGS
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ALCALDE, G. & RUEDA, J.M. “The 
historical evolution of local museums 
in Catalonia (Spain) between 1975 and 
2010”, Museology – Museum Studies 
in the 21st century: issues of studies 
and teaching,  Chair of Museology, 
Saint-Petersburg State University, May 
19-21.

ALCALDE, G. & SAÑA, M. “Mesolithic 
occupations in the Bauma del Serrat 
del Pont archaeological site  (NE Ibe-
rian Peninsula)  between 9500 and 
8000 cal BP”, Eighth International 
Conference on the Mesolithic in Euro-
pe, Universidad de Cantabria, Santan-
der, September 13-17.

ALCALDE, G. & SERRA, M. “La utili-
zación de los museos locales en Ca-
taluña en los momentos iniciales de la 
dictadura franquista”, Congrés Interna-
cional “La Dictadura Franquista: la ins-
titucionalització d’un règim”, Universitat 
de Barcelona, Barcelona,  April 21-23.

BURCH, J. “La musealizzazione del 
patrimonio archeologico nel nordest 
della Catalogna”, Umanizzare i reperti: 
museologia e museografia verso nuo-
ve prospettive, Area Soprintendenza 
Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, 
Ragusa, March 8.

BURCH, J, CASTANYER, P. NOLLA, 
J. M. & TREMOLEDA, J. “La museïtza-
ció de les vil·les romanes a Catalunya”,  
La museïtzació de les vil·les romanes. 
El món rural d’època romana, Institut 
Català de Recerca en Patrimoni Cul-

ALCALDE, G. i RUEDA, J. M. «The his-
torical evolution of local museums in 
Catalonia (Spain) between 1975 and 
2010». Museology – Museum Studies 
in the XXIst century: issues of studies 
and teaching. Saint-Petersburg State 
University: Chair of Museology, del 19 
al 21 de maig.

ALCALDE, G. i SAÑA, M. «Mesolithic 
occupations in the Bauma del Serrat 
del Pont archaeological site (NE Iberian 
Peninsula) between 9500 and 8000 
cal BP». Eighth International Conferen-
ce on the Mesolithic in Europe. San-
tander: Universidad de Cantabria, del 
13 al 17 de setembre.

ALCALDE, G. i SERRA, M. «La utiliza-
ción de los museos locales en Cata-
luña en los momentos iniciales de la 
dictadura franquista». Congrés inter-
nacional: “La dictadura franquista: la 
institucionalització d’un règim”. Barce-
lona: Universitat de Barcelona, del 21 
al 23 d’abril.

BURCH, J. «La musealizzazione dei 
siti archeologici del nord-est della Ca-
talogna». Umanizzare i reperti: museo-
logia e museografia verso nuove pros-
pettive. Ragusa: Area Soprintendenza 
per i Beni Culturali e Ambientali di Ra-
gusa, 8 de març.

BURCH, J.; CASTANYER, P.; NOLLA, 
J. M. i TREMOLEDA, J. «La museïtza-
ció de les vil·les romanes a Catalunya». 
La museïtzació de les vil·les romanes. 
El món rural d’època romana. Banyo-
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tural, Grup de Recerca Arqueològica 
del Pla de l’Estany, Centre National de 
la Recherce Scientifique (UMR, Lattes) 
& Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, Banyoles, November. 18 and 
19.

BURCH, J. & SAGRERA, J. “Les silos 
du nord-est de la péninsule ibérique 
dans l’antiquité: usages et fonctions”, 
Rencontre du programe ANR, En-
trepôts et systèmes de stockage dans 
le monde gréco-romain antique, Mai-
son Méditerranéenne des Sciencies 
de l’Homme, Aix-en-Provence, March 
18-20.

CARBONELL ESTELLER, E. “Aproxi-
mación a una síntesis de la arquitec-
tura de los territorios cristianos de 
Cataluña (siglos VI al IX)”, Simposio 
Internacional Visigodos y Omeyas VI. 
Asturias entre visigodos y mozárabes, 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, September 8-10. 

COLONESE, A.C.; ZANCHETTA, G.; 
DOTSIKA, E.; DRYSDALE, N.; FA-
LLICK, A.; GRIFONI, R.; ALCALDE, 
G.; MANGANELLI, G., NEBOT, J. & 
SAÑA, M. “Environmental significance 
of stable isotope composition of Early-
Middle Holocene land snail shells from 
archaeological succession of Central-
Western Mediterranean regions”, In-
ternational Council for Archaeozoo-
logy. 11th International Conference, 
Museum National d’Histoire Naturelle, 
Paris, August 23-28.

les: Institut Català de Recerca en Pa-
trimoni Cultural, Grup de Recerca Ar-
queològica del Pla de l’Estany, Centre 
National de la Recherce Scientifique 
(UMR, Lattes) i Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, 18 i 19 de no-
vembre.

BURCH, J. i SAGRERA, J. «Les silos 
du nord-est de la péninsule ibérique 
dans l’Antiquité: usages et fonctions». 
Rencontre du programe ANR En-
trepôts et systèmes de stockage dans 
le monde gréco-romain antique. Aix-
en-Provence: Maison méditerranéen-
ne des sciencies de l’homme, del 18 
al 20 de març.

CARBONELL ESTELLER, E. «Apro-
ximación a una síntesis de la arqui-
tectura en los territorios cristianos de 
Cataluña (siglos VI al IX)». Simposio 
Internacional Visigodos y Omeyas VI. 
Asturias entre visigodos y mozárabes. 
Madrid: Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, del 8 al 10 de 
setembre.

COLONESE, A. C.; ZANCHETTA, G.; 
DOTSIKA, E.; DRYSDALE, N.; FA-
LLICK, A.; GRIFONI, R.; ALCALDE, 
G.; MANGANELLI, G., NEBOT, J. i 
SAÑA, M. «Environmental significance 
of stable isotope composition of Early-
Middle Holocene land snail shells from 
archaeological succession of Central-
Western Mediterranean regions». Inter-
national Council for Archaeozoology. 
11th International Conference. París: 
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CARBONELL CAMÓS, E. “Identité, 
paysage et patrimoine sur une plage 
catalane”, Paysages. 135è Congrès 
National des Sociétés Historiques et 
Scientifiques, Sociétés Historiques et 
Scientifiques, Neuchâtel, April 6-11.

CARBONELL CAMÓS, E. “Análisis de 
la situación del patrimonio inmaterial 
marítimo”, III Jornadas de la Asociación 
de Museos y Centros de Patrimonio 
Cultural Marítimo en España, Museo 
do Mar de Galicia, Vigo, May 25-26.

CARBONELL CAMÓS, E. “Forecas-
ting in changing waters: fishermen, 
ethnoclimatology and climate chan-
ge”, 11th EASA Biennial Conference, 
EASA, Dublin, August 24-27.

CARBONELL CAMÓS, E. “Els nous 
patrimonis marítims”, 16è Fòrum de 
Patrimoni Marítim de la Mediterrània: 
Nous patrimonis marítims, nous horit-
zons pels museus, Palamós, October 
4-5.

CARBONELL CAMÓS, E. “Els sabers 
populars sobre el clima i  la relació del 
pescador amb la naturalesa”, Cultura 
Viva. La recerca etnológica a Catalun-
ya, Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana i Càte-
dra d’Estudis Marítims, Palamós, No-
vember 19.

CARBONELL CAMÓS, E.; DOÑATE, 
M.; ROMERO, P. “De cara al mar. Es-
tudi etnològic dels ports de Cambrils 
i Arenys i el seu paper en la identitat 
marítima catalana”, II Jornada de re-

Muséum National d’Histoire Naturelle, 
del 23 al 28 d’agost.

CARBONELL CAMÓS, E. «Identité, 
paysage et patrimoine sur une plage 
catalane». Paysages. 135è Congrès 
National des Sociétés Historiques et 
Scientifiques. Neuchâtel: Sociétés 
Historiques et Scientifiques, del 6 a 
l’11 d’abril.

CARBONELL CAMÓS, E. «Análisis de 
la situación del patrimonio inmaterial 
marítimo». III Jornadas de la Asociación 
de Museos y Centros de Patrimonio 
Cultural Marítimo de España. Vigo: Mu-
seo do Mar de Galicia, 25 i 26 de maig.

CARBONELL CAMÓS, E. «Forecas-
ting in changing waters: fishermen, et-
hnoclimatology and climate change». 
11th EASA Biennial Conference. Du-
blín: EASA, del 24 al 27 d’agost.

CARBONELL CAMÓS, E. «Els nous 
patrimonis marítims». 16è Fòrum de 
Patrimoni Marítim de la Mediterrània: 
nous patrimonis marítims, nous ho-
ritzons pels museus. Palamós, 4 i 5 
d’octubre.

CARBONELL CAMÓS, E. «Els sabers 
populars sobre el clima i la relació del 
pescador amb la naturalesa». Cultura 
Viva. La recerca etnològica a Catalu-
nya. Palamós: Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional Catala-
na i Càtedra d’Estudis Marítims, 19 de 
novembre.

CARBONELL CAMÓS, E.; DOÑATE, 
M.; ROMERO, P. «De cara al mar. Es-
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cerca local, patrimoni i història maríti-
ma, Museu Marítim de Barcelona, Bar-
celona, December 11.

DOMÈNECH, G. “Le Club Med et le 
parc naturel de Cap de Creus: patri-
moine et paysage en conflit”, Paysa-
ges. 135è Congrès National des So-
ciétés Historiques et Scientifiques, 
Sociétés Historiques et Scientifiques,  
Neuchâtel, April 6-11.

DOMÈNECH, G. “La depuració polí-
tico-social dels arquitectes”, Congrés 
Internacional “La Dictadura Franquista: 
la institucionalització d’un règim”, Uni-
versitat de Barcelona, Barcelona, April 
21-23..

DOMÈNECH, G. “Fragile heritages. 
An architecture between disappearan-
ce and reutilisation”, 2nd International 
Conference on  Heritage and Sustai-
nable Development, Green Lines Insti-
tute for sustainable development, Évo-
ra, June 22-26.

DOMÈNECH, G. “Josep Claret: Arqui-
tectura utópica para una realidad so-
cial”,  XVIII Congreso C.E.H.A. Mirando 
a Clio. El arte español espejo de su 
historia, C.E.H.A.,  Santiago de Com-
postela, September 20-24. 

DOMÈNECH, G. “La depuració po-
lítico social dels arquitectes. El cas 
d’Emili Blanch”,  Galeusca-Història. Pri-
mera trobada Galeusca d’historiadors/
es: entre la construcció nacional i la 
repressió identitària, Museu d’Història 

tudi etnològic dels ports de Cambrils 
i Arenys i el seu paper en la identitat 
marítima catalana». II Jornada Recer-
ca Local, Patrimoni i Història marítima. 
Barcelona: Museu Marítim de Barcelo-
na, 11 de desembre.

DOMÈNECH, G. «Le Club Med et le 
parc naturel de Cap de Creus: patri-
moine et paysage en conflit». Paysa-
ges. 135è Congrès National des So-
ciétés Historiques et Scientifiques. 
Neuchâtel: Sociétés Historiques et 
Scientifiques, del 6 a l’11 d’abril.

DOMÈNECH, G. «La depuració polí-
tico-social dels arquitectes». Congrés 
internacional “La dictadura franquista: 
la institucionalització d’un règim”. Bar-
celona: Universitat de Barcelona, del 
21 al 23 d’abril.

DOMÈNECH, G. «Fragile heritages: 
an architecture between disappearan-
ce and reutilisation». 2nd International 
Conference on Heritage and Sustaina-
ble Development. Évora: Green Lines 
Institute for Sustainable Development, 
del 22 al 26 de juny.

DOMÈNECH, G. «Josep Claret: Arqui-
tectura utópica para una realidad so-
cial». XVIII Congreso C.E.H.A. Miran-
do a Clío. El arte español espejo de 
su historia. Santiago de Compostela: 
C.E.H.A., del 20 al 24 de setembre.

DOMÈNECH, G. «La depuració políti-
co-social dels arquitectes. El cas d’Emili 
Blanch». Galeusca-Història. Primera 
trobada galeusca d’historiadors/es: en-
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de Catalunya, Barcelona, December, 
10-11.

JUANOLA, R. “Mesa de ponencias: 
Investigación en educación, patrimo-
nio y museos”, Congreso Internacional 
Arte, Maestros y Museos, València, 
December, 2-4.

ROJAS, A. “The uses of cultural he-
ritage in Catalonia: the history re-en-
actment as way of preservation, ex-
hibition and local development”, 2nd 
International Conference on  Heritage 
and Sustainable Development, Green 
Lines Institute for sustainable develop-
ment, Évora, June, 22-26.

ROJAS, A. “Cultural Events and Cul-
tural Heritage: The Case of Catalonia”,  
Journeys of Expression VIII Celebrating 
through times of crisis: Prospects and 
potentials for tourism, festivals and cul-
tural events, Leeds Metropolitan Uni-
versity, Centre for Tourism and Cultural 
Change (CTCC) i CBS Copenhagen 
Business School, Centre for Tourism 
and Culture Management, Copenha-
gen, September, 11-12.

ROJAS, A & SERVITJA, L. “Eventos de 
recreación històrica como herramienta 
de proyectos de comunidad: el papel 
de los museos” 16 Jornadas DEAC, 
DEAC, València, May, 27-29.

tre la construcció nacional i la repressió 
identitària. Barcelona: Museu d’Història 
de Catalunya, 10 i 11 de desembre.

JUANOLA, R. «Mesa de ponencias: 
Investigación en educación, patrimo-
nio y museos». Congreso Internacional 
Arte, Maestros y Museos. València, 
del 2 al 4 de desembre.

ROJAS, A. «The uses of cultural he-
ritage in Catalonia: the history re-en-
actment as way of preservation, ex-
hibition and local development». 2nd 
International Conference on Heritage 
and Sustainable Development. Évora: 
Green Lines Institute for Sustainable 
Development, del 22 al 26 de juny.

ROJAS, A. «Cultural Events and Cul-
tural Heritage: The Case of Catalonia». 
Journeys of Expression VIII: Celebrating 
through Times of Crisis: Prospects and 
Potentials for Tourism, Festivals and 
Cultural Events. Copenhaguen: Le-
eds Metropolitan University, Centre for 
Tourism and Cultural Change (CTCC) 
i CBS-Copenhagen Business School, 
Centre for Tourism and Culture Mana-
gement, de l’11 al 12 de setembre.

ROJAS, A. i SERVITJA, L. «Eventos de 
recreación histórica como herramienta 
de proyectos de comunidad: el papel 
de los museos». 16 Jornadas DEAC. 
València: DEAC, del 27 al 29 de maig.
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BURCH, J., Reflection and debate 
workshop, L’avaluació de la recerca en 
humanitats i ciències socials, Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, Universitat de Bar-
celona,  January, 28 and 29.

DOMÈNECH, G., VI Jornada sobre la 
Gestió del Patrimoni. L’ús dels monu-
ments: Patrimoni viu, Obra Social de 
CatalunyaCaixa, Pedrera, Barcelona, 
November 19.

CARBONELL CAMÓS, E., VI Trobada 
d’Etnologia Marítima, Museu Marítim 
de Barcelona,  May 21.

CARBONELL CAMÓS, E., VII Trobada 
d’Etnologia Marítima, Museu Marítim 
de Barcelona, December 15.

ROJAS, A., Jornada sobre finança-
ment europeu a projectes culturals, 
Universitat de Barcelona and Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat de Catalunya,  

BURCH, J. Taller de reflexió i debat. 
L’avaluació de la recerca en humani-
tats i ciències socials. Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, Universitat de Barcelona, 
28 i 29 de gener.

DOMÈNECH, G. VI Jornada sobre la 
Gestió del Patrimoni. L’ús dels monu-
ments: patrimoni viu. Barcelona: Obra 
Social de Caixa Catalunya, La Pedre-
ra, 19 de novembre.

CARBONELL CAMÓS, E. VI Trobada 
d’Etnologia Marítima. Museu Marítim 
de Barcelona, 21 de maig.

CARBONELL CAMÓS, E. VII Trobada 
d’Etnologia Marítima. Museu Marítim 
de Barcelona, 15 de desembre.

ROJAS, A. Jornada sobre finança-
ment europeu a projectes culturals. 
Barcelona, Universitat de Barcelona: 
Universitat de Barcelona i Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comuni-

ASSISTÈNCIA A 
CONGRESSOS, REUNIONS I 
SEMINARIS
PARTICIPATION AT 
CONfERENCES, MEETINGS 
AND SEMINARS
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Universitat de Barcelona, Barcelona, 
January 28.

ROJAS, A., Jornada Connect-EU. 
Participació en projectes col·laboratius 
d’R+D a Europa, ACC1Ó and Talència, 
World Trade Center, Barcelona, Sept-
ember, 22 and 23.

SERVITJA, L., VI Jornada sobre la 
Gestió del Patrimoni. L’ús dels monu-
ments: Patrimoni viu, Obra Social de 
CatalunyaCaixa, La Pedrera, Barcelo-
na, November 19.

cació de la Generalitat de Catalunya, , 
28 de gener.

ROJAS, A. Jornada Connect-EU. Par-
ticipació en projectes col·laboratius 
d’R+D a Europa. Barcelona, World 
Trade Center: ACC1Ó i Talència, 22 i 
23 de setembre.

SERVITJA, L. VI Jornada sobre la Ges-
tió del Patrimoni. L’ús dels monuments: 
patrimoni viu. Barcelona: Obra Social 
de Caixa Catalunya, La Pedrera, 19 de 
novembre.
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Dr. Cornelia Ann Kammerer (Sep-
tember-December). She teaches at 
the Heller School for Social Policy 
and Management, Brandeis Univer-
sity (USA). She has done fieldwork 
in Thailand and the United States, in 
the fields of anthropology of kinship 
and the anthropology of health. She 
is currently interested in the study of 
popular culture. As part of her stay in 
the ICRPC, Dr. Kammerer has begun  
fieldwork on the culture and tradition of 
giants in Catalonia.

Dr. Sabrina Doyon (November - De-
cember). She teaches in the Depart-
ment of Anthropology at the University 
of Laval (Quebec, Canada). She has 
done fieldwork in Mexico and Cuba 
on fishing management and marine 
reserves. She is currently interested in 
the processes of natural heritage. She 
has participated in a project of ethno-
logical heritage, maritime culture and 

Dra. Cornelia Ann Kammerer (setem-
bre-desembre). És professora a la He-
ller School for Social Policy and Mana-
gement de la Universitat de Brandeis 
(EUA). Ha realitzat treball de camp a 
Tailàndia i als Estats Units en l’àmbit de 
l’antropologia del parentiu i l’antropolo-
gia de la salut. Actualment s’interessa 
per l’estudi de la cultura popular. En el 
marc de la seva estada a l’ICRPC, la 
Dra. Kammerer ha iniciat un treball de 
camp sobre la cultura i la tradició ge-
gantera a Catalunya.

Dra. Sabrina Doyon (novembre-de-
sembre). És professora al Departa-
ment d’Antropologia de la Université 
Laval (Quebec, Canadà). Ha realitzat 
treball de camp a Mèxic i a Cuba so-
bre pesca artesanal i gestió de reser-
ves marines. Actualment s’interessa 
en els processos de patrimonialització 
de la natura. Participa en els projecte 
Patrimoni Etnològic, Societat i Cultu-

INvESTIgADoRES vISITANTS 
A L’ICRPC
vISITINg RESEARCHERS AT 
THE ICRPC
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society (HAR2010-15 566). The stay 
of Dr. Doyon at the ICRPC motivated 
her participation in this project and she 
has begun fieldwork in Palamós.

ra Marítima (HAR2010-15566). L’esta-
da de la Dra. Doyon a l’ICRPC està 
motivada per la seva participació en 
aquest projecte, per al qual ha iniciat 
un treball de camp a Palamós.
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Gabriel Alcalde, taught the course: 
“Bases ideològiques en la gestió del 
patrimoni cultural”, Màster La gestió 
del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local, 
Universitat de Girona.

Gabriel Alcalde, taught the course: 
“La gestió turística del patrimoni: la 
regeneració del patrimoni a través del 
turisme”, Màster interuniversitari en di-
recció i planificació de turisme, Univer-
sitat de Girona.

Gabriel Alcalde, ”El Museo Nacional 
del Pueblo Saharaui”, lecture in the 
seminar: “La construcción de la mirada 
etnológica de los museos”, Màster en 
Museos: Educación y Comunicación”, 
Universidad de Zaragoza, Huesca, 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
April 28-29. 

Josep Burch, taught the courses: 
“Models d’organització i gestió del 
patrimoni cultural en l’àmbit local” i 

Gabriel Alcalde, docència de l’assig-
natura «Bases ideològiques en la ges-
tió del patrimoni cultural». Màster en 
Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àm-
bit Local. Universitat de Girona, curs 
2010-2011.

Gabriel Alcalde, docència de l’assig-
natura «La gestió turística del patrimo-
ni: la regeneració del patrimoni a través 
del turisme». Màster Interuniversitari en 
Direcció i Planificació del Turisme. Uni-
versitat de Girona.

Gabriel Alcalde, «El Museo Nacional 
del Pueblo Saharaui», conferència en 
el seminari La construcción de la mira-
da etnológica de los museos. Máster 
en Museos: Educación y Comunica-
ción. Universidad de Zaragoza, Osca, 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
28-29 d’abril.

Josep Burch, docència de les assig-
natures «Models d’organització i gestió 

DOCèNCIA EN PROGRAMES 
DE MÀSTER
TEACHING AT MASTER’S 
PROGRAMS
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“Mètodes de recerca en patrimoni cul-
tural”, Màster La gestió del Patrimoni 
Cultural en l’Àmbit Local, Universitat de 
Girona.

Eliseu Carbonell, “Processos de pa-
trimonialització de la cultura marítima”, 
lecture at the Màster d’Antropologia 
Urbana, Universitat Rovira i Virgili, Ta-
rragona, March 3.

Eliseu Carbonell, “Entre el turisme i el 
patrimoni: el paisatge marítim com a 
patrimoni”, lecture at the Màster Inter-
universitari en Direcció i Planificació de 
Turisme, Universitat de Girona, Janu-
ary 14.

Gemma Domènech, “Els escorxa-
dors. Un exemple de patrimoni ar-
quitectònic”, lecture at the màster La 
gestió del Patrimoni cultural en l’àmbit 
local, Universitat de Girona, December 
16. 

Antoni Rojas, “Fires de recreació 
històrica i turisme. El cas de Catalu-
nya”, lecture at the Màster Interuniver-
sitari en Direcció i Planificació de Tu-
risme, Universitat de Girona, January 
14.

del patrimoni cultural en l’àmbit local» i 
«Mètodes de recerca en patrimoni cul-
tural». Màster en Gestió del Patrimoni 
Cultural en l’Àmbit Local. Universitat de 
Girona, curs 2010-2011.

Eliseu Carbonell, «Processos de pa-
trimonialització de la cultura marítima», 
conferència en el Màster d’Antropolo-
gia Urbana. Tarragona: Universitat Ro-
vira i Virgili, 3 de març.

Eliseu Carbonell, «Entre el turisme i el 
patrimoni: el paisatge marítim com a 
patrimoni», conferència en el Màster 
Interuniversitari en Direcció i Planifica-
ció del Turisme. Universitat de Girona, 
14 de gener.

Gemma Domènech, «Els escorxa-
dors. Un exemple de patrimoni arqui-
tectònic», conferència en el Màster en 
Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit 
Local. Universitat de Girona, 16 de de-
sembre.

Antoni Rojas, «Fires de recreació his-
tòrica i turisme. El cas de Catalunya», 
conferència en el Màster Interuniversi-
tari en Direcció i Planificació del Turis-
me. Universitat de Girona, 14 de gener.
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Gabriel Alcalde and Isabel Durán (Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio Histórico), 
advisors for the final masters thesis 
by Carmen Ropero, Puesta en valor 
y activación del patrimonio cultural del 
Valle de Abdalajís (Málaga). Màster La 
gestió del patrimoni cultural en l’àmbit 
local, Universitat de Girona.

Gabriel Alcalde and Eduard Carbonell, 
advisors for the final masters thesis by 
Fabien Essianne, Étude descriptive de 
la Fondation Solomon Tandeng Muna, 
un centre de Gestion et de Promotion 
du patrimoine culturel camerounais et 
africain. Màster La gestió del patrimoni 
cultural en l’àmbit local, Universitat de 
Girona.

Gabriel Alcalde, advisor for the final 
masters thesis by Laura Molinero, El 
molí de Pals, un centre d’interpretació 
de l’arròs. Màster La gestió del patri-
moni cultural en l’àmbit local, Universi-
tat de Girona.

Gabriel Alcalde i Isabel Durán (Institu-
to Andaluz del Patrimonio Histórico), 
direcció del treball final de màster de 
Carmen Ropero, Puesta en valor y 
activación del patrimonio cultural del 
Valle de Abdalajís (Málaga). Màster en 
Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit 
Local. Universitat de Girona.

Gabriel Alcalde i Eduard Carbonell, 
direcció del treball final de màster de 
Fabien Essiane, Étude descriptive de 
la Fondation Solomon Tandeng Muna, 
un centre de gestion et de promotion 
du patrimoine culturel camerounais et 
africain. Màster en Gestió del Patrimo-
ni Cultural en l’Àmbit Local. Universitat 
de Girona.

Gabriel Alcalde, direcció del treball fi-
nal de màster de Laura Molinero, El 
molí de Pals, un centre d’interpretació 
de l’arròs. Màster en Gestió del Patri-
moni Cultural en l’Àmbit Local. Univer-
sitat de Girona.

DIRECCIó DE PRojECtEs 
FInALs DE MÀstER
ADvIsoRy oF FInAL 
MAstERs PRojECts
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josep Burch and Gemma Domènech, 
advisors for the final masters thesis 
by Dolors vidal, Proposta d’un nou 
ús de l’antic escorxador de la Bisbal 
d’Empordà. Màster: La gestió del pat-
rimoni cultural en l’àmbit local, Univer-
sitat de Girona.

Eliseu Carbonell, advisor for the final 
masters thesis by santiago Lebrón, La 
Guia de Patrimoni Marítim. Un aporte 
a la valorización turística del patrimonio 
marítimo. Màster interuniversitari en di-
recció i planificació de turisme, Univer-
sitat de Girona.

josep Burch i Gemma Domènech, 
direcció del treball final de màster de 
Dolors vidal, Proposta d’un nou ús de 
l’antic escorxador de la Bisbal d’Em-
pordà. Màster en Gestió del Patrimoni 
Cultural en l’Àmbit Local. Universitat de 
Girona.

Eliseu Carbonell, direcció del treball fi-
nal de màster de santiago Lebrón, La 
Guia de Patrimoni Marítim. Un aporte 
a la valorización turística del patrimo-
nio marítimo. Màster Interuniversitari 
en Direcció i Planificació del turisme. 
Universitat de Girona.
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Antoni Rojas. “Investigación en CCHH 
y SS en un centro CERCA. El Institut 
Català de Recerca en Patrimoni Cul-
tural”, Seminari “Metodologías para la 
investigación desde una perspectiva 
construccionista”, Universitat de Bar-
celona and Universitat de Girona, Gi-
rona, January, 18-22.

Gabriel Alcalde, Núria Galí and Antoni 
Rojas. “Com identificar i quantificar els 
turistes culturals?”, Jornada sobre tu-
risme cultural en museus i monuments 
Estratègies de gestió turística i definició 
d’indicadors. Organizer: Universitat de 
Barcelona. La Pedrera, February 19.

Antoni Rojas. «Investigación en CCHH 
y SS en un centro CERCA. El Institut 
Català de Recerca en Patrimoni Cul-
tural». Seminari sobre Metodologías 
para la investigación desde una pers-
pectiva construccionista. Girona: Uni-
versitat de Barcelona i Universitat de 
Girona, del 18 al 22 de gener.

Gabriel Alcalde, Núria Galí i Antoni 
Rojas. «Com identificar i quantificar 
els turistes culturals?». Jornada sobre 
turisme cultural en museus i monu-
ments. Estratègies de gestió turística 
i definició d’indicadors. Organitza: Uni-
versitat de Barcelona. La Pedrera, 19 
de febrer.

PARtICIPACIó EN 
CURSOS, SEMINARIS, 
tAULES ROdONES O 
PRESENtACIONS dE LLIBRES
PARtICIPAtION IN COURSES, 
SEMINARS, ROUNdtABLES 
ANd BOOk PRESENtAtIONS
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Josep Burch, book presentation by 
Josep Casas i Victòria Soler, Saus, 
Camallera, Llampàies, (Quaderns de 
la Revista de Girona, 147), Camallera, 
February 26.

Josep Burch and Josep Maria Nolla, 
conference “L’arquitectura i l’urbanisme 
als poblats ibèrics del nord-est de Cat-
alunya”, at the 64è Curs d’Arqueologia 
d’Empúries. Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries, July 21.

Eliseu Carbonell, participation in a 
roundtable at the symposium Recer-
cat. Jornada de Cultura i Recerca 
Local dels territoris de parla catalana, 
organized by the Institut Ramon Mun-
taner, Badalona, May 22.

Eliseu Carbonell, participation in the 
university extension course Antropo-
logia Social del món contemporani, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 
May 19.

Eliseu Carbonell, book presentation by 
Esther Pujol and Eliseu Carbonell, Re-
cords d’una dona de mar, Sant Pol de 
Mar, February 23.

Gabriel Alcalde, book presentation by 
Sis mil anys vivint a la vora dels aigua-
molls de la vall d’en Bas, Centre cívic 
de can tista, Sant Esteve de Bas, 
March, 27.

Conxa Rodà and Gabriel Alcalde, 
book presentation by Laura Solanilla, 
En primera persona. Memòria oral, 
patrimoni immaterial i Internet, Museu 
Picasso de Barcelona, June 15.

Josep Burch, presentació del llibre de 
Josep Casas i Victòria Soler, Saus, 
Camallera i Llampaies (Quaderns de 
la Revista de Girona, 147). Camallera, 
26 de febrer del 2010.

Josep Burch i Josep Maria Nolla, con-
ferència «L’arquitectura i l’urbanisme 
als poblats ibèrics del nord-est de 
Catalunya». 64è Curs d’Arqueologia 
d’Empúries. Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries, 21 de juliol.

Eliseu Carbonell, participació en una 
taula rodona en el marc de les jorna-
des del RECERCAt. Jornada de Cul-
tura i Recerca Local dels territoris de 
Parla Catalana, organitzades per l’Ins-
titut Ramon Muntaner, Badalona, 22 
de maig del 2010.

Eliseu Carbonell, participació en el 
Curs d’Extensió Universitària. Antro-
pologia social del món contemporani. 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 
19 de maig.

Eliseu Carbonell, presentació del llibre 
d’Esther Pujol i Eliseu Carbonell, Re-
cords d’una dona de mar. Sant Pol de 
Mar, 23 de febrer.

Gabriel Alcalde, presentació del llibre 
Sis mil anys vivint a la vora dels aigua-
molls de la vall d’en Bas. Centre Cívic 
de Can tista, Sant Esteve d’en Bas, 
27 de març.

Conxa Rodà i Gabriel Alcalde, presen-
tació del llibre de Laura Solanilla, En 
primera persona. Memòria oral, patri-
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Roser Juanola, participation in the 
roundtable “Com, els recursos”, with 
the paper “El model del calidoscopi: un 
recurs metodològic pel funcionament 
dels museus locals. Series Converses 
d’estació 2010, organized by the Museu 
del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú,”, 
Vilanova i la Geltrú, March 3.

Roser Juanola , “Estética y educación: 
una cartografía social y temporal de 
nuestros museos”, Arte y creatividad IV: 
percibir, pensar, sentir. Summer course 
organized by the Museo Guggenheim 
Bilbao & the Facultat de Belles Arts de 
la Universitat del País Basc. Museo 
Guggenheim Bilbao, June 23.

ICRPC participated in the I Fòrum del 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG, 
Girona, June 28.

Maria de Lluc Serra, Esther Alsina and 
Mariona Seguranyes, book presenta-
tion of Atles paisatgístic de les terres 
de Girona, Museu darder, Banyoles, 
October 30.

moni immaterial i internet. Museu Pi-
casso de Barcelona, 15 de juny.

Roser Juanola, participació a la taula 
rodona «Com, els recursos», del cicle 
Converses d’estació 2010, organitza-
des pel Museu del Ferrocarril de Vi-
lanova i la Geltrú, amb l’aportació «El 
model del calidoscopi: un recurs me-
todològic pel funcionament dels mu-
seus locals». Vilanova i la Geltrú, 3 de 
març.

Roser Juanola , «Estética y educación: 
una cartografía social y temporal de 
nuestros museos». Arte y creatividad 
IV: percibir, pensar, sentir. Curs d’es-
tiu organitzat pel Museo Guggenheim 
Bilbao i la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad del País Vasco. Museo 
Guggenheim Bilbao, 23 de juny.

L’ICRPC participa en el I Fòrum del 
Parc Científic i tecnològic de la UdG. 
Girona, 28 de juny.

Maria de Lluc Serra, Esther Alsina i 
Mariona Seguranyes, presentació del 
llibre Atles paisatgístic de les terres de 
Girona. Museu darder, Banyoles, 30 
d’octubre.



Memòria anual ICRPC 2010 / Annual Report 2010 72

Organizer: Universitat de Barcelona, 
Institut Català de Recerca en Patrimo-
ni Cultural i Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Gener-
alitat de Catalunya. Through the sup-
port of the Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, Asociación 
Española de Estudios Canadienses 
and Bureau du Québec à Barcelone. 
February 11 and 12. Place: Barcelona, 
Aula Magna de la Facultat de Geogra-
fia i Història de la Universitat de Bar-
celona.

Participants: Jusèp Boya (Commis-
sioned by the project of the Museu 
Nacional d’Història, Arqueologia i Et-
nologia de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya), Jane Carmichael (Collec-
tions Director of the National Museum 
of Scotland, Edimburg), Michel Côté 
(Director of the Musée des Conflu-
ences, Lyon), Louise Douglas (Assis-
tant director of public programs and 

Organitza: Universitat de Barcelona, 
Institut Català de Recerca en Patrimo-
ni Cultural i Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya. Amb el suport de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universita-
ris i de Recerca, l’Asociación Española 
de Estudios Canadienses i el Bureau 
du Québec à Barcelone. 11 i 12 de 
febrer. Lloc de realització: Barcelona, 
Aula Magna de la Facultat de Geogra-
fia i Història de la Universitat de Bar-
celona.

Participants: Jusèp Boya (comissionat 
del projecte del Museu Nacional d’His-
tòria, Arqueologia i Etnologia de Cata-
lunya, Generalitat de Catalunya), Jane 
Carmichael (directora de col·leccions 
del National Museum of Scotland, 
Edimburg), Michel Côté (director del 
Musée des Confluences, Lyon), Loui-
se Douglas (sotsdirectora de públic, 
programes i associacions del National 

JORNADES: MUSEUS D’AvUI. 
ELS NOUS MUSEUS DE 
SOCIETAT
SyMPOSIUM TODAy’S 
MUSEUMS. SOCIETy’S NEw 
MUSEUMS
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partnerships of the  Museu Nacional 
d’Austràlia, Canberra), Marie Émond 
(Director of the Division of Exhibits of 
the Musée de la Civilisation, Quebec), 
Hans Ottomayer (President of the 
Foundation Deutsches Historisches 
Museum, Berlín), victor Rabinovitch   
(President and Executive Director of 
the Corporation Museu Canadenc de 
la Civilització Gatineau-Ottawa), Lejo 
Schenk (Director of the Tropenmu-
seum, Amsterdam), Bernard Schiele 
(Departament of Communications, 
Inter-University Centre for Research in 
Science and Technology, Université 
du Québec à Montréal) and Susana 
Soto (Deputy Director of the San Tel-
mo Museoa, Donostia).

Museum of Australia, Canberra), Marie 
Émond (directora de la Divisió d’Exposi-
cions del Musée de la civilisation, Que-
bec), Hans Ottomeyer (president de la 
Fundació Deutsches Historisches Mu-
seum, Berlín), victor Rabinovitch (presi-
dent i director executiu de la Corporació 
del Canadian Museum of Civilization, 
Gatineau-Ottawa), Lejo Schenk (direc-
tor del Tropenmuseum, Amsterdam), 
Bernard Schiele (Departament de Co-
municacions, Centre Interuniversitari de 
Recerca en Ciència i Tecnologies, Uni-
versité du Québec à Montréal) i Susana 
Soto (directora adjunta del San Telmo 
Museoa, Donostia).

Jornades: Museus d’avui. Els nous museus de societat
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Jornades: Museus d’avui. Els nous museus de societat
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Organizer: Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural, Grup de Recerca 
Arqueològica del Pla de l’Estany, Uni
versité de Pau et des Pays de l’Adour 
and Centre National de la Recherche 
Scientifique. Banyoles, November 18 
and 19.

Participants: Rafael Martinez (Diputa
ción de Palencia), Pere Castanyer 
(Grup de Recerca Arqueològica del Pla 
de l’Estany), Joaquim Tremoleda (Grup 
de Recerca Arqueològica del Pla de 
l’Estany), Josep Maria Nolla (Universitat 
de Girona/Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural), Josep Burch (In
stitut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural/Universitat de Girona), Antoni 
Martí (Generalitat de Catalunya), David 

Organitza: Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural, Grup de Re
cerca Arqueològica del Pla de l’Es
tany, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour i Centre National de la 
Recherche Scientifique. Banyoles, 18 
i 19 de novembre.

Participants: Rafael Martínez (Dipu
tación de Palencia), Pere Castanyer 
(Grup de Recerca Arqueològica del Pla 
de l’Estany), Joaquim Tremoleda (Grup 
de Recerca Arqueològica del Pla de 
l’Estany), Josep Maria Nolla (Universi
tat de Girona/Institut Català de Recer
ca en Patrimoni Cultural), Josep Burch 
(Institut Català de Recerca en Patrimo
ni Cultural/Universitat de Girona), Anto
ni Martí (Generalitat de Catalunya), Da

JORNADES: LA MUSEïTzACIó 
DE LES vIL·LES ROMANES. 
EL MóN RURAL D’èPOCA 
ROMANA
SyMPOSIUM ThE 
MUSEALISATION Of ROMAN 
vILLAS. ThE ROMAN 
COUNTRySIDE
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Rousseau (UMR 7041), Christophe 
Pellecuer (Ministère de la cultura et 
communication, frança), françois 
Rechin (Université de Pau et des Pays 
de l’Adour), frédéric Berthault (Service 
Régional de l’Archéologie Aquitaine), Le
ticia Sierra, JeanLuc Schenck (Musée 
Départemental de SaintBertrandde
Comminges), Robin Dupont (Musée 
Diocèsain de Lourdes) and Brieuc 
fages (Lycée Montaigne, Bordeaux).

vid Rousseau (UMR 7041), Christophe 
Pellecuer (Ministère de la Culture et de 
la Communication, frança), françois 
Rechin (Université de Pau et des Pays 
de l’Adour), frédéric Berthault (Service 
Régional de l’Archéologie d’Aquitai
ne), Leticia Sierra, JeanLuc Schenck 
(Musée Archéologique Départemental 
de SaintBertranddeComminges), 
Robin Dupont (Musée Diocésain de 
Lourdes) i Brieuc fages (Lycée Michel 
Montaigne, Bordeus).

Jornades: La museïtzació de les vil·les romanes. El món rural d’època romana
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Organizer: Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural i Caixa Girona 
Obra Social, with the collaboration of 
the Fundació Privada Girona Universi-
tat i Futur. Place: Girona, Fontana d’Or, 
November  11 and 12. 

Visiting professor: Luca Zan (Universi-
tat de Bolonya). With the participation 
of Luca Sbrilli (Parchi Val di Cornia), 
Gabriel Alcalde, Josep Burch and An-
toni Rojas.

Program: Luca Zan: “Managerial rheto-
ric and arts organization: a framework”, 
“The difficult migration of manageria-
lism: the British Museum in the 90’s”, 
“Changes in the Italian experience: the 

Organitza: Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural i Obra Social de 
Caixa Girona, amb la col·laboració de 
la Fundació Privada: Girona, Universi-
tat i Futur. Lloc de realització: Girona, 
Fontana d’Or, 11 i 12 de novembre.

Professor convidat: Luca Zan (Univer-
sitat de Bolonya). Amb la participació 
de Luca Sbrilli (Parchi Val di Cornia), 
Gabriel Alcalde, Josep Burch i Antoni 
Rojas.

Programa: Luca Zan: «Managerial 
rhetoric and arts organization: a fra-
mework», «The difficult migration of 
managerialism: the British Museum 
in the 90’s», «Changes in the Italian 

SeMINARI de L’INSTITUT: 
MOdeLS d’ORGANITZACIó 
I GeSTIó deL PATRIMONI 
CULTURAL
INSTITUTe SeMINAR. MOdeLS 
OF ORGANIZATION ANd 
MANAGeMeNT OF CULTURAL 
heRITAGe
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Ministry and Soprintendenze”, “Chan-
ges in the Italian experience: local 
authority museums”, “Opening up to 
International Research: Machu Picchu 
and its crisis” i “Opening up to Interna-
tional Research: research on the ma-
nagement of Cultural heritage in Chi-
na”. Luca Sbrilli: “Parchi Val di Cornia”. 
Gabriel Alcalde, Josep Burch and An-
toni Rojas: “els models d’organització i 
gestió dels museus a Catalunya”.

experience: the Ministry and “Soprin-
tendenze”», «Changes in the Italian ex-
perience: local authority museums», 
«Opening up to international research: 
Machu Picchu and its crisis» i «Ope-
ning up to international research: re-
search on the management of cultural 
heritage in China». Luca Sbrilli: «Parchi 
Val di Cornia». Gabriel Alcalde, Josep 
Burch i Antoni Rojas: «els models d’or-
ganització i gestió dels museus a Ca-
talunya».

dr. Luca Zan. Seminari de l’Institut
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Symposia
La musealizzazione delle aree archeo-
logiche, with Maria Clara Ruggieri Tricoli 
(Facoltà d’Architettura de la Università 
degli Studi di Palermo), Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG, January 21.

O Patrimõnio cultural no Brasil: Novas 
formas de o do Patrimõnio, with Rossa- 
no Lopes Bastos (Instituto do Patrimõ-
nio Histórico e Artístico Nacional de 
Brasil), Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG, March 16.

Jornades
La musealizzazione delle aree archeo-
logiche, amb Maria Clara Ruggieri Tri-
coli (Facoltà di Architettura de la Uni-
versità degli Studi di Palermo). Parc 
Científic i Tecnològic de la UdG, 21 de 
gener.

O Patrimõnio Cultural no Brasil: Novas 
Formas de o do Patrimõnio, amb Ros-
sano Lopes Bastos (Instituto do Patri-
mõnio Histórico e Artístico Nacional de 
Brasil). Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG, 16 de març.

ORGANITzACIó de 
JORNAdeS, ReUNIONS de 
ReCeRCA, CONFeRèNCIeS I 
SeMINARIS
ORGANIzATION OF 
SyMPOSIA, ReSeARCH 
MeeTINGS, CONFeReNCeS 
ANd SeMINARS
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Research meetings
With emma Nardi (Università Roma 
Tre), Museus i Educació: Organitza-
cions internacionals i sistemes de coo-
peració en xarxa, Parc Científic i Tec-
nològic de la UdG, February 16.

With enric Garcia (Center of Maritim 
documentation of the Museu Marítim 
de Barcelona), Patrimoni flotant: què 
és i com gestionar-lo, Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG, April 13.

With Fabien essianne, Patrimoni Cul-
tural i desenvolupament a l’Àfrica: el 
cas de la Fundació Salomon Tandeg 
Muna, Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG, december 1.

Reunions de recerca
Amb emma Nardi (Università degli Stu-
di Roma Tre), Museus i educació: or-
ganitzacions internacionals i sistemes 
de cooperació en xarxa. Parc Científic 
i Tecnològic de la UdG, 16 de febrer.

Amb enric Garcia (Centre de docu-
mentació Marítima del Museu Marítim 
de Barcelona), Patrimoni flotant: què 
és i com gestionar-lo. Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG, 13 d’abril.

Amb Fabien essiane, Patrimoni cul-
tural i desenvolupament a l’Àfrica: el 
cas de la Fundació Salomon Tandeg 
Muna. Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG, 1 de desembre.

dr. Rossano Lopes Bastos. Jornada sobre Patrimoni Cultural al Brasil
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With Cornelia Kammerer (Brandeis 
University), Gegants, capgrossos i al-
tres entremesos: reflexions sobre els 
mètodes, el procés i els resultats de 
recerca antropològica, Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG, december 21.

Reunió de recerca amb Fabien essiane

Amb Cornelia Kammerer (Brandeis 
University), Gegants, capgrossos i al-
tres entremesos: reflexions sobre els 
mètodes, el procés i els resultats de 
recerca antropològica. Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG, 21 de desem-
bre.
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Conferences
Alberto Abelló (Universidad Tecnológi-
ca de Bolívar - Cartagena de Indias - 
Colòmbia), Museus i harmonia social, 
Facultat de Lletres de la UdG, May 12, 
International Museums day. Organ-
izer: departament d’Història i Història 
de l’Art, Càtedra Unesco de Polítiques 
Culturals i Cooperació de la Universitat 
de Girona, Institut Català de Recerca 
del Patrimoni Cultural.

Sílvia Fernández Cacho (Centro de 
documentación y estudio del Institu-
to Andaluz de Patrimonio Histórico), 
El paisaje en la gestión del patrimo-
nio cultural. Universitat de Girona, Fe-
bruary 25 (Master in Cultural Local Pa-
trimony management).

Conferències
Alberto Abelló (Universidad Tecnológi-
ca de Bolívar – Cartagena de Indias 
– Colòmbia), «Museus i harmonia so-
cial». Facultat de Lletres de la UdG, 12 
de maig, amb motiu del dia Interna-
cional dels Museus. Organitza: de-
partament d’Història i Història de l’Art, 
Càtedra UNeSCO de Polítiques Cultu-
rals i Cooperació de la Universitat de 
Girona, Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural.

Silvia Fernández Cacho (Centro de 
documentación y estudios del Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico), 
«el paisaje en la gestión del patrimonio 
cultural». Universitat de Girona, 25 de 

Reunió de recerca amb la dra. Cornelia Kammerer
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Ildefonso Muñoz Cosme (Instituto del 
Patrimonio Cultural de españa), “El Ins-
tituto del patrimonio Cultural de Espa-
ña”, Universitat de Girona, September 
27 ((Master in Cultural Local Patrimony 
management).

Maria eloísa Pérez Santos (Universi-
dad Complutense de Madrid- Labo-
ratorio Permenente de estudios de 
Público del Ministerio de Cultura), Co-
nocer el público: métodos y técnicas 
de investigación en los museos y ex-
posiciones, Universitat de Girona, 19 
October (Master in Cultural Local Patri-
mony Management).

febrer (en el marc del Màster en Gestió 
del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local).

Ildefonso Muñoz Cosme (Instituto del 
Patrimonio Cultural de españa), «el 
Instituto del Patrimonio Cultural de es-
paña». Universitat de Girona, 27 de 
setembre (en el marc del Màster en 
Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit 
Local).

María eloísa Pérez Santos (Universidad 
Complutense de Madrid-Laboratorio 
Permanente de Público del Ministerio 
de Cultura), «Conocer el público: mé-
todos y técnicas de investigación en 
los museos y exposiciones». Universi-
tat de Girona, 19 d’octubre (en el marc 
del Màster en Gestió del Patrimoni 
Cultural en l’Àmbit Local).

Conferència de la dra. Maribel domènech
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Carles duarte Montserrat (Fundació 
Lluís Carulla), El Museu de la Vida Ru-
ral, un projecte privat amb vocació pú-
blica, Universitat de Girona, November 
2 (Master in Cultural Local Patrimony 
Management).

Maribel domènech Ibáñez (spokes-
person for Salvem el Cabanyal and 
fine arts professor at the Universitat 
Politècnica de València), El Caban-
yal, un conjunt històric amenaçat: 12 
anys de lluita, Universitat de Girona, 
November 3 (Master in Cultural Local 
Patrimony Management).

Josep Maria Mallarach Carrera, “Pa-
trimoni cultural i natural. Reflexions”, 
Universitat de Girona, November 15 
(Master in Cultural Local Patrimony 
Management).

Roger Barrié, “el Campo de Rivesal-
tes, um campo para españoles, ju-
díos, zíngaros y argelinos (1941-1962). 
Historia y proyecto para un museo 
memorial”. Universitat de Girona, No-
vember 19. Organizer: Universitat de 
Girona and Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural.

Annette Viel, “L’esprit des lieux. Patrimo-
ni natural i cultural”, Universitat de Gi-
rona, december 15 (Master in Cultural 
Local Patrimony Management).

Carles duarte Montserrat (Fundació 
Lluís Carulla), «el Museu de la Vida 
Rural, un projecte privat amb vocació 
pública». Universitat de Girona, 2 de 
novembre (en el marc del Màster en 
Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit 
Local).

Maribel domènech Ibáñez (portaveu 
de Salvem el Cabanyal i catedràtica de 
Belles Arts a la Universidad Politécnica 
de Valencia), «el Cabanyal, un conjunt 
històric amenaçat: 12 anys de lluita». 
Universitat de Girona, 3 de novembre 
(en el marc del Màster en Gestió del 
Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local).

Josep Maria Mallarach Carrera, «Pa-
trimoni cultural i natural. Reflexions». 
Universitat de Girona, 15 de novembre 
(en el marc del Màster en Gestió del 
Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local).

Roger Barrié, «el Campo de Rivesal-
tes, un campo para españoles, judíos, 
zíngaros y argelinos (1941-1962). His-
toria y proyecto para un museo me-
morial». Universitat de Girona, 19 de 
novembre. Organitza: Universitat de 
Girona i Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural.

Annette Viel, «L’esprit des lieux. Patri-
moni natural i cultural». Universitat de 
Girona, 15 de desembre (en el marc 
del Màster en Gestió del Patrimoni 
Cultural en l’Àmbit Local).
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Seminaris
“Mérida, Patrimonio de la Humanidad. 
Proyectos de futuro”. A càrrec de Ma-
ría del Mar Lozano Bartolozzi (Univer-
sidad de extremadura). Facultat de 
Lletres de la Universitat de Girona, 24 
i 25 de març. Organitza: Universitat de 
Girona i Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural.

Seminars
“Mérida, Patrimonio de la Humanidad. 
Proyectos de futuro”, a càrrec de Ma-
ría del Mar Lozano Bartolozzi (Universi-
dad de extremadura). Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Girona, March 
24 and 25. Organizers: Universitat de 
Girona and Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural.

Conferència de Roger Barrié sobre el Camp de Rivesaltes
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“Las ciudades históricas”, a càrrec 
d’Alfredo Morales Martínez (Universi-
dad de Sevilla). Facultat de Lletres de 
la Universitat de Girona, March 24 and 
25. Organizers: Universitat de Girona 
and Institut Català de Recerca en Pa-
trimoni Cultural.

Symposium “The old 
vehicles and the legislation 
on cultural heritage”
Organizer: Col·lecció d’Automòbils 
Salvador Claret and Institut Català de 
Recerca en Patrimoni Cultural. Girona, 
Parc Científic i Tecnològic de la Uni-
versitat de Girona, November 27.

“Las ciudades históricas”. A càrrec 
d’Alfredo Morales Martínez (Univer-
sidad de Sevilla). Facultat de Lletres 
de la Universitat de Girona, 24 i 25 
de març. Organitza: Universitat de Gi-
rona i Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural.

Jornada: Els vehicles 
antics i la legislació sobre 
patrimoni cultural
Organitza: Col·lecció d’Automòbils Sal-
vador Claret i Institut Català de Recer-
ca en Patrimoni Cultural. Girona, Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona, 27 de novembre.

Jornada: els vehicles antics i la legislació sobre patrimoni cultural
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Participants: eduard Carbonell (Uni-
versitat de Girona), Antonio Tachó 
(Clàssic Motor Club del Bages), Ángel 
Jove (Fundación Jorge Jove i Federa-
ción española de Vehículos Antiguos), 
Ramón Ledesma (dirección General 
de Tráfico), Josep Manuel Rueda (Ge-
neralitat de Catalunya), Ana Ramos 
(Fundación eduardo Barreiros), Javier 
Gómez (Museo de Historia de la Au-
tomoción de Salamanca), eusebi Ca-
sanelles (Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya) i Josep Maria 
Companys (Federación española de 
Vehículos Antiguos).

Participants: eduard Carbonell (Uni-
versitat de Girona), Antonio Tachó 
(Clasic Motor Club del Bages), Ángel 
Jove (Fundación Jorge Jove i Federa-
ción española de Vehículos Antiguos), 
Ramón Ledesma (dirección General 
de Tráfico), Josep Manuel Rueda (Ge-
neralitat de Catalunya), Ana Ramos 
(Fundación eduardo Barreiros), Javier 
Gómez (Museo de Historia de la Auto-
moción de Salamanca), eusebi Casa-
nellas (Museu Nacional de la Ciència 
i la Tècnica de Catalunya) and Josep 
Maria Companys (Federación espa-
ñola de Vehículos Antiguos).

Jornada: Museos y comunidades locales en México. Universitat de Barcelona
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Symposium “Museos y 
comunidades locales en 
México”
Organizer: Màster en Gestió del Patri-
moni de la Universitat de Barcelona i 
Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural. Barcelona, Universitat de Bar-
celona, November, 2.

Museos y comunidades locales en 
México: La legitimazión social y política 
de los museos: dos casos del estado 
de Oaxaca, México, by Teresa Mora-
les (Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, Oaxaca) and Cuauhtémoc 
Camarena (Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, Oaxaca).

Jornada: Museos y 
comunidades locales en 
México
Organitza: Màster en Gestió del Patri-
moni Cultural de la Universitat de Bar-
celona i Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural. Barcelona, Univer-
sitat de Barcelona, 2 de novembre.

Museos y comunidades locales en 
México: La legitimazión social y política 
de los museos: dos casos del estado 
de Oaxaca, Mèxic, a càrrec de Teresa 
Morales (Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, Oaxaca) i Cuauhté-
moc Camarena (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Oaxaca).
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Llibres de l’ICRPC», 2.

MALLART, Ll. Cara o creu. Imatges i paraules d’un joc d’atzar africà. Llibres de 
l’ICRPC, 2.

ALCALDE, G.; BOYA, J. i ROIGÉ, X. (ed.) Museus d’avui. Els nous museus de 
societat. Llibres de l’ICRPC, 3.

FRIGOLÉ, J. i ROIGÉ, X. (ed.) Constructing Cultural and Natural Heritage. Parks, 
Museums and Rural Heritage. Llibres de l’ICRPC, 4.

PuBLICACIOns DE L’ICRPC
ICRPC PuBLICATIOns
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Llibres de l’ICRPC», 3. Llibres de l’ICRPC», 4.
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Gabriel Alcalde, member of the Con-
sulting Assembly of the Consell Co-
operació del Consorci Protecció Alta 
Garrotxa.

Gabriel Alcalde, member of the Advi-
sory Commission of the Museu Na-
cional d’Història, Arqueologia i Etnolo-
gia de Catalunya.

Gabriel Alcalde, member of the Ex-
ecutive Commission of the Junta de 
Museus de Catalunya.

Gabriel Alcalde, member of the Ad-
visory Board of Mnemosine. Revista 
Catalana de Museologia, edited by the 
Associació de Museòlegs de Catalu-
nya.

Gabriel Alcalde, member of the Re-
view Committee for the project Museu 
Marítim de Barcelona, May.

Gabriel Alcalde and Eduard Carbonell 
Esteller. Scientific Consultant for the V 
Jornades Culturals Euroregionals, or-

Gabriel Alcalde, membre del Consell 
Consultiu de Cooperació del Consorci 
de Protecció de l’Alta Garrotxa.

Gabriel Alcalde, membre de la Comis-
sió Assessora del projecte del Museu 
Nacional d’Història, Arqueologia i Et-
nologia de Catalunya.

Gabriel Alcalde, membre de la Comis-
sió Executiva de la Junta de Museus 
de Catalunya.

Gabriel Alcalde, membre del Consell 
de Redacció de Mnemosine. Revista 
Catalana de Museologia, editada per 
l’Associació de Museòlegs de Catalu-
nya.

Gabriel Alcalde, membre del comitè 
d’experts en el concurs per a la redac-
ció d’un nou projecte museogràfic del 
Museu Marítim de Barcelona, maig.

Gabriel Alcalde i Eduard Carbonell 
Esteller, assessors científics de les V 
Jornades Culturals Euroregionals, or-

Col·lABoRACIoNS AMB 
AltRES oRGANItzACIoNS
CollABoRAtIoNS wItH 
otHER oRGANIzAtIoNS
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ganized by the Xarxa transversal, olot, 
June 17-18.

Gabriel Alcalde and Gemma Domène-
ch, consultants for the Pla estratègic 
de Cultura, Ajuntament de Girona.

Josep Burch, member of the Scientific 
Board of the series Agathón, Recu
pero e fruizione dei Constesti Antichi, 
edited by the Università degli Studi di 
Palermo. Dipartimento di Progetto e 
Costruzione Edilizia.

Eliseu Carbonell Camós, member of 
the Editorial Board of Argo Revista del 
patrimoni i la cultura marítima.

Gemma Domènech, member of the 
Consell de les Arts i la Cultura de Gi-
rona, Ajuntament de Girona.

Roser Juanola, Spain’s national repre-
sentative at ICoM-CECA.

Collaboration by the ICRPC at the 
congress Política y participación so
cial en los proyectos patrimoniales y 
museísticos, que té lloc a Donostia-
San Sebastián (Gipuzkoa), october, 
28-29, organized by the Universitat del 
País Vasco and Museo Romano oi-
asso, with the collaboration of UQAM 
Montréal, and Université lumière lyon 
2.

l’ICRPC collaborated in Desenes Jor  
nades d’Arqueologia de les Comar
ques de Girona, Museu Etnològic 
del Montseny, May 28-29. organizer: 
Generalitat de Catalunya and Universi-
tat de Girona.

ganitzades per la Xarxa transversal, ce-
lebrades a olot els dies 17 i 18 de juny.

Gabriel Alcalde i Gemma Domènech, 
consultors del Pla Estratègic de Cultu-
ra, Ajuntament de Girona.

Josep Burch, membre de Consell Ci-
entífic de la sèrie Agathón. Recupero e 
Fruizione dei Contesti Antichi, editada 
per la Università degli Studi di Paler-
mo, Dipartimento di Progetto e Cos-
truzione Edilizia.

Eliseu Carbonell Camós, membre del 
Consell de Redacció d’Argo. Revista 
del patrimoni i la cultura marítima.

Gemma Domènech, membre del 
Consell de les Arts i de la Cultura de 
Girona, Ajuntament de Girona.

Roser Juanola, corresponsal nacional 
d’Espanya a l’ICoM-CECA.

Col·laboració de l’ICRPC en el con-
grés sobre Política y participación 
social en los proyectos patrimoniales 
y museísticos, que té lloc a Donostia-
San Sebastián (Guipúscoa), els dies 
28 i 29 d’octubre, organitzat per la 
Universidad del País Vasco i el Museo 
Romano oiasso, amb la col·laboració 
de la UQAM-Montréal i la Université 
lumière lyon 2.

l’ICRPC col·labora en les Desenes 
Jornades d’Arqueologia de les comar-
ques de Girona, Museu Etnològic del 
Montseny, 28 i 29 de maig. organitza: 
Generalitat de Catalunya i Universitat 
de Girona.
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Josep Maria Nolla, “L’arqueologia ur-
bana, avui”, El Cartipàs, 38: 1, Olot, 
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i 
Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

Josep Burch and Antoni Rojas, confer-
ence: El poblat ibèric de la Palomera. 
Centre Cívic de Mieres (la Garrotxa), 
March 12. 

Gabriel Alcalde was interviewed about 
the ICRPC at the television program, 
Kopèrnik (Comunicàlia) distributed to 
Xarxa de Televisions Locals de Cata-
lunya.

Gabriel Alcalde. Participation in the 
reading group of Santa Pau, discuss-
ing the book “El Clan de l’ós de les 
cavernes”, de Jean M. Auel. Centre 
Cívic de Santa Pau (la Garrotxa), April 
10.

Gabriel Alcalde, “Al servei dels mu-
seus”, Butlletí del Museu de Lleida, 1: 
2-3.

Josep Maria Nolla. «L’arqueologia ur-
bana, avui». El Cartipàs. Olot: Institut 
de Cultura de la Ciutat d’Olot i Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, 38: 1.

Josep Burch i Antoni Rojas. Conferèn-
cia «El poblat ibèric de la Palomera». 
Centre Cívic de Mieres (La Garrotxa), 
12 de març.

Gabriel Alcalde és entrevistat sobre 
l’ICRPC en el programa de televisió de 
divulgació científica Kopèrnik (Comu-
nicàlia), distribuït a la Xarxa de Televisi-
ons Locals de Catalunya.

Gabriel Alcalde. Participació en el 
grup de lectura de Santa Pau, co-
mentant el llibre El clan de l’ós de les 
cavernes, de Jean M. Auel. Centre 
Cívic de Santa Pau (La Garrotxa), 10 
d’abril.

Gabriel Alcalde. «Al servei dels mu-
seus». Butlletí del Museu de Lleida, 1: 
2-3.

SOCIALITzACIó dEL 
CONEIXEMENT
PuBLIC OuTREACh
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Eliseu Carbonell. Judge of the Premi 
d’història Marítima “Es Niell”, Club Vela 
de Blanes.

Gabriel Alcalde, Josep Burch and 
Gemma domènech. “La patrimonialit-
zació de l’arquitectura militar”. III Semi
nari Lligams: paisatges i fortificacions. 
Lligams Associació de Recerca, In-
vestigació i difusió de la història. Gi-
rona, May 18.

Booth at the fair Roma als museus del 
món in the context of the festival Tà-
rraco Viva. Tarragona, May 28-30.

Antoni Rojas (ICRPC), conference: 
“Fires, mercats i festivals de recreació 
històrica a Catalunya”. Festival Tàrraco 
Viva. ROSTRA Fair Roma als museus 
del món. Tarragona, May 29.

Itinerant exhibit: Els gravats rupestres 
de Sluguilla Lawash (Sàhara Occiden
tal): un patrimoni de la Humanitat. Or-
ganized by: Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural, universitat de 
Girona, Museu Etnològic del Montseny 
and Ministeri de Cultura de la Repúbli-
ca Àrab Saharaui democràtica. The 
exhibit was presented at the Museu 
Etnològic del Montseny (from the 7th 
to 18th April), at the Parc Científic i Tec-
nològic de la udG (from the 7th to the 
14th of May), at the Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà (from the 
15th July to the 31th August), and at 
the Facultat de Lletres of the universi-
tat de Girona (October 4-18).

Eliseu Carbonell. Membre del jurat del 
Premi d’història Marítima «Es Niell», 
Club Vela Blanes.

Gabriel Alcalde, Josep Burch i Gem-
ma domènech. «La patrimonialització 
de l’arquitectura militar». III Seminari 
Lligams: paisatges i fortificacions. Lli-
gams-Associació de recerca, investi-
gació i difusió de la història. Girona, 18 
de maig.

Estand de l’ICRPC a la fira Roma als 
museus del món, en el marc del Fes-
tival Tarraco Viva. Tarragona, 28-30 de 
maig.

Antoni Rojas (ICRPC). Conferència: 
«Fires, mercats i festivals de recreació 
històrica a Catalunya». Festival Tarraco 
Viva. ROSTRA: fira Roma als museus 
del món. Tarragona, 29 de maig.

Exposició itinerant: Els gravats rupes-
tres de Sluguilla Lawash (Sàhara Occi-
dental): un patrimoni de la humanitat. 
Organitza: Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural, universitat de 
Girona, Museu Etnològic del Montseny 
i Ministeri de Cultura de la República 
Àrab Saharaui democràtica. L’exposi-
ció es presenta al Museu Etnològic del 
Montseny (del 7 al 18 d’abril), al Parc 
Científic i Tecnològic de la udG (del 7 
al 14 de maig), al Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà (del 15 de 
juliol al 31 d’agost) i a la Facultat de 
Lletres de la universitat de Girona (del 
4 al 18 d’octubre).
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Josep Burch i Jordi Sagrera, col·la-
boració en el 3r Jove Campus de Re-
cerca, organitzat per la universitat de 
Girona, amb una visita a les excavaci-
ons arqueològiques de Sant Julià de 
Ramis, 9 de juliol.

Eliseu Carbonell Camós participa en 
el documental del programa Thalas
sa de TV3 titulat «Els pescadors de 
Sant Pol», <http://www.tv3.cat/vide-
os/2973930/Els-pescadors-de-Sant-
Pol>. Thalassa, capítol 476.

Eliseu Carbonell. «L’exvot del sardinal 
Sant Pau». Argo: revista del patrimoni i 
la cultura marítima, núm. 8: 13.

Josep Burch and Jordi Sagrera, col-
laboration in the 3r Jove Campus de 
Recerca organized by the university of 
Girona. Visit to the archaeological exca-
vations of Sant Julià de Ramis, July 9.

Eliseu Carbonell Camós participated in 
a documentary entitled “Els pescadors 
de Sant Pol”, for the program Thalassa 
http://www.tv3.cat/videos/2973930/
Els-pescadors-de-Sant-Pol Thalassa, 
chapter 476.

Eliseu Carbonell. “L’exvot del sardinal 
Sant Pau”. Argo. Revista del patrimoni 
i la cultura marítima, 8: 13

Sortida al castell de Milany (Osona-Ripollès) durant les Jornades Europees del Patrimoni
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Eliseu Carbonell. «Primera reunió de 
PESCuM». Argo: revista del patrimoni i 
la cultura marítima, núm. 8: 14.

Roser Juanola. «Pròleg». Oficis i fei
nes d’abans. Pla de l’Estany. Banyoles: 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 
p. 7-9.

Eliseu Carbonell. “Primera reunió de 
PESCuM”. Argo. Revista del patrimoni 
i la cultura marítima, 8: 14

Roser Juanola. “Pròleg”, Oficis i feines 
d’abans. Pla de l’Estany: 7-9, Banyoles, 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Cartell de l’exposició sobre els gravats rupestres de Sluguilla (Sàhara Occidental)
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“Fem parlar les pedres”, visit to the 
castle of Milany (Osona-Ripollès) and 
lecture by Jordi Vivo (udG) “Milany i els 
castells medievals catalans”, Vallfogo-
na de Ripollès, September 25, Jorna-
des Europees de Patrimoni. Organitza: 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès 
and Institut Català de Recerca en Pa-
trimoni Cultural. 

Josep Burch and Lada Servitja, “La 
valorització de la muntanya de Sant 
Julià”, Jornada de Patrimoni Fortifi
cat transfronterer, Federació Catalana 
d’Assossiacions i Clubs uNESCO, 
Roses, October 9.

Gemma domènech, lecture “Emili 
Blanch Roig, arquitectura d’un exili”, 
Mirades a un passat present. Actes de 
recuperació de la memòria democràti
ca a Girona, Girona, Arxiu Municipal 
de Girona, October 22.

Maria de Lluc Serra, “Entrevista. Luca 
zan”, Museu d’Art de Girona. Butlletí, 
76: 26-27.

Maria de Lluc Serra, “Atles Paisatgís-
tic de les terres de Girona”, Revista de 
Banyoles, 926: 22-23. 

Gabriel Alcalde, “Les visites turís-
tiques al nucli de Santa Pau”, Cros
cat, 12: 23-24.

Josep Burch, lecture “La terrissa en 
l’època ibèrica”, a la Fira de la Terrissa 
de Quart, december 4.

«Fem parlar les pedres», sortida al 
castell de Milany (Osona-Ripollès) i 
conferència de Jordi Vivo (udG) «Mi-
lany i els castells medievals catalans», 
Vallfogona de Ripollès, 25 de setem-
bre, Jornades Europees del Patrimoni. 
Organitza: Ajuntament de Vallfogona 
de Ripollès i Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural.

Josep Burch i Lada Servitja. «La valo-
rització de la muntanya de Sant Julià». 
Jornada de Patrimoni Fortificat Trans-
fronterer. Roses: Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs uNESCO, 9 
d’octubre.

Gemma domènech. Conferència 
«Emili Blanch Roig, arquitectura d’un 
exili». Mirades a un passat present. 
Actes de recuperació de la memòria 
democràtica a Girona. Girona: Arxiu 
Municipal de Girona, 22 d’octubre.

Maria de Lluc Serra. «Entrevista. Luca 
zan». Butlletí del Museu d’Art de Giro
na, 76: 26-27.

Maria de Lluc Serra. «Atles paisatgís-
tic de les terres de Girona». Revista de 
Banyoles, 926: 22-23.

Gabriel Alcalde.«Les visites turístiques 
al nucli de Santa Pa.». Croscat, 12: 23-
24.

Josep Burch. Conferència «La terrissa 
en l’època ibèrica», a la Fira de la Ter-
rissa de Quart, 4 de desembre.










