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PRESENTACIÓ:  

Lany 2018 ha estat un exercici de reestructuració interna i actualització del sistema de 

funcionament de l’IEP amb una 

gestió d’activitats i tècniques i de les persones associades com 

El resultat obtingut ha sigut encoratjador. 

d’activitats. La diversitat de la seva temàtica inclou la història i l’arqueologia; la llengua i la 

literatura, el folklore, la geografia, l’art, la 

ciències socials, l’economia o les TIC.  A més, 

per diverses accions dins un mateix acte de tal manera que s’ofereix una visió més amplia 

que atrau un major no

“En record del Mestre Fabra”, en el que es va combinar la representació teatral sobre la vida i 

obra de Pompeu Fabra,  la presentació de resultats de la investigació realitzada sobre 

del parlar del Penedès, el web que recull la base de dades d’aquesta recerca (que continua 

oberta i incrementant el seu nombre de dades) i diverses intervencions de caràcter 

institucionals. La bona acollida obtinguda, ens animà a  incrementar aque

a futur. Pel que fa a la plasmació de les finalitats estatutàries en les activitats realitzades el 

resultat és d’un alt grau de compliment. 

L’IEP ha continuat desenvolupant el projecte de 

del Penedès (IPCIP), així com les activitat derivades de ser membre de la xarxa d’entitats de 

l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Aquest 2018, per primer cop, hem participat 

a la 40a edició de la  Universitat Catalana d’Estiu de Prada de C

coordinadora de l’IPCIP qui va intervenir en la taula rodona sobre l’elaboració del patrimoni 

cultural immaterial dins el marc de la III Jornada Menorquina. Cal també destacar la 

participació den el RECERCAT. Jornada de Cultu

14 i 15 d’abril de 2018. Manresa; en la V Jornada Institut Ramon Muntaner. “Cultura i recerca 

en el territori”. 29 i 30 de juny de 2018. Móra la Nova. En les 4es Jornades Nacionals de 

Patrimoni Etnològic “L

Vallès. Així com en les IX Jornades Patrimoni Baix Llobregat. “El llegat de les dones”. 30 de 

novembre de 2018. Sant Joan Despí.  Tots aquests actes consoliden la difusió de les activitats 

realitzades per l’IEP més enllà de l’àmbit territorial de la vegueria Penedès.

Les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs

urbanisme i territori. Van aplegar especialistes de tot Catalunya en una posada en comú de les 

diverses modalitats d’actuació que s’han dut a terme en aquelles poblacions que disposen de 

muralles urbanes i les solucions trobades que permeten la seva museïtzació, recuperació o 

integració en equilibri amb la resta de necessitats urbanístiques. 

La resposta obtinguda a les 

total de 3.464 visitants

presentació de llibres, més de 750 persones

participants i als actes especial van assistir al voltant de 700 persones

Quant a les publicacio

tradicional de l’IEP, amb temes dedicats a la llengua, l’arqueologia, la història, el 

col·leccionisme i l’art. Així mateix cal destacar la 

publicació Història Postal i Filatèlica de Vilafranca del Penedès, en l’exposició EXFILCAT
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Lany 2018 ha estat un exercici de reestructuració interna i actualització del sistema de 

funcionament de l’IEP amb una major implicació dels membres de la Junta Directiva en la 

gestió d’activitats i tècniques i de les persones associades com a voluntaris.

El resultat obtingut ha sigut encoratjador. Quantitativament es van desenvolupar un centenar 

. La diversitat de la seva temàtica inclou la història i l’arqueologia; la llengua i la 

literatura, el folklore, la geografia, l’art, la toponímia, l’antropologia, el medi ambient, les 

ciències socials, l’economia o les TIC.  A més, s’ha incorporat la realització  un model compost 

per diverses accions dins un mateix acte de tal manera que s’ofereix una visió més amplia 

que atrau un major nombre de participants. Un clar exponent d’aquesta tipologia va ser l’acte 

“En record del Mestre Fabra”, en el que es va combinar la representació teatral sobre la vida i 

obra de Pompeu Fabra,  la presentació de resultats de la investigació realitzada sobre 

del parlar del Penedès, el web que recull la base de dades d’aquesta recerca (que continua 

oberta i incrementant el seu nombre de dades) i diverses intervencions de caràcter 

institucionals. La bona acollida obtinguda, ens animà a  incrementar aque

a futur. Pel que fa a la plasmació de les finalitats estatutàries en les activitats realitzades el 

resultat és d’un alt grau de compliment.  

L’IEP ha continuat desenvolupant el projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial

, així com les activitat derivades de ser membre de la xarxa d’entitats de 

l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Aquest 2018, per primer cop, hem participat 

a la 40a edició de la  Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent amb la presència de la 

coordinadora de l’IPCIP qui va intervenir en la taula rodona sobre l’elaboració del patrimoni 

cultural immaterial dins el marc de la III Jornada Menorquina. Cal també destacar la 

RECERCAT. Jornada de Cultural i Recerca Local, organitzada per  l’IRMU. 13, 

14 i 15 d’abril de 2018. Manresa; en la V Jornada Institut Ramon Muntaner. “Cultura i recerca 

en el territori”. 29 i 30 de juny de 2018. Móra la Nova. En les 4es Jornades Nacionals de 

Patrimoni Etnològic “La memòria popular”. DGCPAC, 9 i 10 de novembre 2018. La Roca del 

Vallès. Així com en les IX Jornades Patrimoni Baix Llobregat. “El llegat de les dones”. 30 de 

novembre de 2018. Sant Joan Despí.  Tots aquests actes consoliden la difusió de les activitats 

alitzades per l’IEP més enllà de l’àmbit territorial de la vegueria Penedès.

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs, dedicades a les Muralles urbanes. Diàleg entre 

urbanisme i territori. Van aplegar especialistes de tot Catalunya en una posada en comú de les 

diverses modalitats d’actuació que s’han dut a terme en aquelles poblacions que disposen de 

es solucions trobades que permeten la seva museïtzació, recuperació o 

integració en equilibri amb la resta de necessitats urbanístiques.  

La resposta obtinguda a les propostes culturals mostren que a les exposicions

3.464 visitants; que a les conferències es van superar els 1.500 assistents

presentació de llibres, més de 750 persones; a les sortides culturals es van superar el 300 

actes especial van assistir al voltant de 700 persones.  

Quant a les publicacions, s’han editat un total de cinc llibres i dues revistes, seguint la línia 

tradicional de l’IEP, amb temes dedicats a la llengua, l’arqueologia, la història, el 

col·leccionisme i l’art. Així mateix cal destacar la medalla de vermell obtingu

cació Història Postal i Filatèlica de Vilafranca del Penedès, en l’exposició EXFILCAT
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Lany 2018 ha estat un exercici de reestructuració interna i actualització del sistema de 

major implicació dels membres de la Junta Directiva en la 

a voluntaris. 

Quantitativament es van desenvolupar un centenar 

. La diversitat de la seva temàtica inclou la història i l’arqueologia; la llengua i la 

toponímia, l’antropologia, el medi ambient, les 

ha incorporat la realització  un model compost 

per diverses accions dins un mateix acte de tal manera que s’ofereix una visió més amplia 

. Un clar exponent d’aquesta tipologia va ser l’acte 

“En record del Mestre Fabra”, en el que es va combinar la representació teatral sobre la vida i 

obra de Pompeu Fabra,  la presentació de resultats de la investigació realitzada sobre el lèxic 

del parlar del Penedès, el web que recull la base de dades d’aquesta recerca (que continua 

oberta i incrementant el seu nombre de dades) i diverses intervencions de caràcter 

institucionals. La bona acollida obtinguda, ens animà a  incrementar aquesta tipologia de cara 

a futur. Pel que fa a la plasmació de les finalitats estatutàries en les activitats realitzades el 

l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial 

, així com les activitat derivades de ser membre de la xarxa d’entitats de 

l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Aquest 2018, per primer cop, hem participat 

onflent amb la presència de la 

coordinadora de l’IPCIP qui va intervenir en la taula rodona sobre l’elaboració del patrimoni 

cultural immaterial dins el marc de la III Jornada Menorquina. Cal també destacar la 

ral i Recerca Local, organitzada per  l’IRMU. 13, 

14 i 15 d’abril de 2018. Manresa; en la V Jornada Institut Ramon Muntaner. “Cultura i recerca 

en el territori”. 29 i 30 de juny de 2018. Móra la Nova. En les 4es Jornades Nacionals de 

a memòria popular”. DGCPAC, 9 i 10 de novembre 2018. La Roca del 

Vallès. Així com en les IX Jornades Patrimoni Baix Llobregat. “El llegat de les dones”. 30 de 

novembre de 2018. Sant Joan Despí.  Tots aquests actes consoliden la difusió de les activitats 

alitzades per l’IEP més enllà de l’àmbit territorial de la vegueria Penedès. 

, dedicades a les Muralles urbanes. Diàleg entre 

urbanisme i territori. Van aplegar especialistes de tot Catalunya en una posada en comú de les 

diverses modalitats d’actuació que s’han dut a terme en aquelles poblacions que disposen de 

es solucions trobades que permeten la seva museïtzació, recuperació o 

exposicions van acudir un 

conferències es van superar els 1.500 assistents; a la 

sortides culturals es van superar el 300 

.   

ns, s’han editat un total de cinc llibres i dues revistes, seguint la línia 

tradicional de l’IEP, amb temes dedicats a la llengua, l’arqueologia, la història, el 

medalla de vermell obtinguda per la 

cació Història Postal i Filatèlica de Vilafranca del Penedès, en l’exposició EXFILCAT 



 

 

1. COM S’ORGANITZEN

ES DIVERSIFICA L’ACTIVITAT
L’Institut d’Estudis Penedesencs fou fundat l’any 1977 com a

d’acord amb el que defineixen els seus estatuts “la investigació, l’estudi i la divulgació de la història, 

l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, l’arqueologia, la bibliografia, l

ciències naturals, la natura, l’economia i d’altres activitats que es considerin oportunes, sempre dins 

l’àmbit del Penedès històric (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) i el seu entorn.

Per tal d’assolir aquests objectius, l’IEP disposa d’una estructura organitzativa i d’uns serveis que es 

divideixen en el territori, i que corresponen a les tres capitals de comarques: el Vendrell, Vilafranca del 

Penedès i Vilanova i l Geltrú. 

 

ELS  ÒRGANS DE GOVERN DE L’ENTITAT

Els òrgans de govern de l’entitat són:

• L’Assemblea General de Socis, que es reuneix de manera ordinària un cop l’any.

• La Junta Directiva, que es reuneix de manera ordinària un cop al mes. 

 

ASSEMBLEA GENERAL 

L’Assemblea General es 

l’entitat.  

Anualment és convocada en sessió ordinària, i excepcionalment en sessió extraordinària

Funcions  de l’Assemblea General convocada en sessió ordinària:

Amb periodicitat anual:  

 Aprovar o reprovar la gestió de la Junta Directiva durant el darrer exercici.

 Aprovar o reprovar la liquidació de comptes del darrer exercici.

 Aprovar el pressupost de l’exercici en curs.

 Acordar l’import de la contribució al sosteniment de les

 Acordar la baixa o la separació definitiva dels socis expedientats, si fos el cas.

 Conèixer les sol·licituds presentades per donar

 Substitució de càrrecs de la Junta Direct

 

Amb periodicitat quatrienal: 

Escollir els membres de la Junta Directiva. 

Convocatòria i funcions de l’Assemblea General convocada en sessió extraordinària:

L’Assemblea General serà convocada en s

d’un nombre de socis no inferior al 

Seran causes per sol·licitar una Assemblea General extraordinària en el període existent entre dues 

Assemblees Generals ordinàries, l

 Modificar els Estatuts.

 Modificar el Reglament de règim intern.

 Acordar fusió, absorció o dissolució de l’associació.

 Separar de les seves funcions un o tots els membres de la Junta Directiva.

 Impugnar els acords de la Junta Directiva. 

 Canviar membres de la Junta Directiva per causes de força major o per petició de l’interessant, no 

podent esperar a la celebració d’una Assemblea General convocada en sessió ordinària. 

 

Seu de celebració de l’Assemblea General ordinària o  de l’Assembla G

Donat l’àmbit territorial de l’IEP, que es circumscriu al Penedès Històric i que actualment podem 

definir com a Vegueria del Penedès, cada Assemblea general de socis/es es fa en una població i 
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S’ORGANITZEN ELS DIFERENTS SERVEIS, CENTRES 

L’ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ 
L’Institut d’Estudis Penedesencs fou fundat l’any 1977 com a entitat cultural, i té com a objectius, 

d’acord amb el que defineixen els seus estatuts “la investigació, l’estudi i la divulgació de la història, 

l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, l’arqueologia, la bibliografia, l

ciències naturals, la natura, l’economia i d’altres activitats que es considerin oportunes, sempre dins 

l’àmbit del Penedès històric (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) i el seu entorn.

Per tal d’assolir aquests objectius, l’IEP disposa d’una estructura organitzativa i d’uns serveis que es 

divideixen en el territori, i que corresponen a les tres capitals de comarques: el Vendrell, Vilafranca del 

Penedès i Vilanova i l Geltrú.  

S DE GOVERN DE L’ENTITAT 

Els òrgans de govern de l’entitat són: 

L’Assemblea General de Socis, que es reuneix de manera ordinària un cop l’any.

La Junta Directiva, que es reuneix de manera ordinària un cop al mes. 

L’Assemblea General es l’òrgan suprem de l’associació i està constituït per tots els socis i sòcies de 

Anualment és convocada en sessió ordinària, i excepcionalment en sessió extraordinària

Funcions  de l’Assemblea General convocada en sessió ordinària: 

 

Aprovar o reprovar la gestió de la Junta Directiva durant el darrer exercici.

Aprovar o reprovar la liquidació de comptes del darrer exercici. 

Aprovar el pressupost de l’exercici en curs. 

Acordar l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació. (Quotes)

Acordar la baixa o la separació definitiva dels socis expedientats, si fos el cas.

Conèixer les sol·licituds presentades per donar-se d’alta o de baixa com associat o associada. 

Substitució de càrrecs de la Junta Directiva en cas que ho hagi sol·licitat el titular del càrrec.

Amb periodicitat quatrienal:  

Escollir els membres de la Junta Directiva.  

Convocatòria i funcions de l’Assemblea General convocada en sessió extraordinària:

L’Assemblea General serà convocada en sessió extraordinària a petició expressa de la Junta Directiva o 

d’un nombre de socis no inferior al 5% del membres totals. 

Seran causes per sol·licitar una Assemblea General extraordinària en el període existent entre dues 

Assemblees Generals ordinàries, la necessitat de:   

Modificar els Estatuts. 

Modificar el Reglament de règim intern. 

Acordar fusió, absorció o dissolució de l’associació. 

Separar de les seves funcions un o tots els membres de la Junta Directiva. 

Impugnar els acords de la Junta Directiva.  

Canviar membres de la Junta Directiva per causes de força major o per petició de l’interessant, no 

podent esperar a la celebració d’una Assemblea General convocada en sessió ordinària. 

Seu de celebració de l’Assemblea General ordinària o  de l’Assembla General extraordinària

Donat l’àmbit territorial de l’IEP, que es circumscriu al Penedès Històric i que actualment podem 

definir com a Vegueria del Penedès, cada Assemblea general de socis/es es fa en una població i 
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 O FUNCIONS EN QUÈ 

entitat cultural, i té com a objectius, 

d’acord amb el que defineixen els seus estatuts “la investigació, l’estudi i la divulgació de la història, 

l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, l’arqueologia, la bibliografia, les 

ciències naturals, la natura, l’economia i d’altres activitats que es considerin oportunes, sempre dins 

l’àmbit del Penedès històric (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) i el seu entorn. 

Per tal d’assolir aquests objectius, l’IEP disposa d’una estructura organitzativa i d’uns serveis que es 

divideixen en el territori, i que corresponen a les tres capitals de comarques: el Vendrell, Vilafranca del 

L’Assemblea General de Socis, que es reuneix de manera ordinària un cop l’any. 

La Junta Directiva, que es reuneix de manera ordinària un cop al mes.  

l’òrgan suprem de l’associació i està constituït per tots els socis i sòcies de 

Anualment és convocada en sessió ordinària, i excepcionalment en sessió extraordinària 

Aprovar o reprovar la gestió de la Junta Directiva durant el darrer exercici. 

despeses de l’associació. (Quotes) 

Acordar la baixa o la separació definitiva dels socis expedientats, si fos el cas. 

se d’alta o de baixa com associat o associada.  

iva en cas que ho hagi sol·licitat el titular del càrrec. 

Convocatòria i funcions de l’Assemblea General convocada en sessió extraordinària: 

essió extraordinària a petició expressa de la Junta Directiva o 

Seran causes per sol·licitar una Assemblea General extraordinària en el període existent entre dues 

 

Canviar membres de la Junta Directiva per causes de força major o per petició de l’interessant, no 

podent esperar a la celebració d’una Assemblea General convocada en sessió ordinària.  

eneral extraordinària 

Donat l’àmbit territorial de l’IEP, que es circumscriu al Penedès Històric i que actualment podem 

definir com a Vegueria del Penedès, cada Assemblea general de socis/es es fa en una població i 



 

 

comarca diferent, responent al principi d

l’assemblea es realitza una visita a algun espai destacat de la localitat on se celebra l’Assemblea. 

 

L’any 2017 l’Assemblea General va tenir lloc a la població de Vilanova i la Geltrú, a la Masia C

Centre d'Interpretació del Romanticisme

 

JUNTA DIRECTIVA  

La Junta Directiva està formada per:

 Presidència 

 Vicepresidència 

 Secretaria 

 Tresoreria 

 Sis vocalies. Dues per la comarca de l’Alt Penedès, dues per la comarca del Baix Penedès i dues per 

la comarca del Garraf. 

 

Funcions de la Junta Directiva

 Representa l’associació

 Elabora la memòria anual d’activitats que serà sotmesa a votació davant l’As

 Gestiona els recursos econòmics de l’entitat.

 Gestiona els recursos humans, incloent la contractació o el cessament del personal.

 Vetlla per la bona marxa de l’entitat

 Aprova les activitats de l’entitat, tant les sorgides  per iniciativa 

per la proposta de les seccions de l’IEP o per les propostes rebudes de les administracions 

públiques o d’altres actors socials lligades a les activitats culturals que desenvolupa l’IEP. 

 Controla, aprova i autoritza els d

proveïdors o els encàrrecs de treballs qualificats com a rendiment del treball de col·laboradors 

que imparteixin conferències, col·loquis, seminaris, o similars; o bé per l’elaboració o aport

d’obres literàries, artístiques o científiques, els drets intel·lectuals de les quals s’hagin cedits per 

part de l’autor o autora a l’IEP per a la seva publicació. 

 Dirigeix les relacions amb els mitjans de comunicació i amb d’altres actors socials, c

econòmics.  

 

 

Funcions específiques de cada càrrec de la Junta Directiva

Qui ocupa el càrrec de President o Presidenta de l’IEP:

 Representa legalment l’associació. 

 Convoca, presideix i dirigeix les deliberacions i dona per finalitzades les 

Junta Directiva i l’Assemblea General.

 Dirigeix les tasques de la Junta Directiva. 

 Dirigeix els treballs administratius de l’entitat.

 Vetlla per l’acompliment de les disposicions legals vigents en matèria d’associacions. 

 Atribueix activitats o responsabilitat concretes a d’altres membres de la Junta Directiva, amb 

l’acord d’aquesta.  

 Coordinar l’agenda d’activitats aprovades per la Junta Directiva

 Disposar els mitjans tècnics necessaris per a la realització de cada activitat.

 Coordinar les col·laboracions de voluntaris, quan hi hagi activitats que requereixen aquest reforç 

de recursos humans.

 

Qui ocupa el càrrec de vicepresident o vicepresidenta de l’IEP:
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comarca diferent, responent al principi de territorialitat de l’entitat.  Així mateix, després de 

l’assemblea es realitza una visita a algun espai destacat de la localitat on se celebra l’Assemblea. 

L’any 2017 l’Assemblea General va tenir lloc a la població de Vilanova i la Geltrú, a la Masia C

Centre d'Interpretació del Romanticisme 

La Junta Directiva està formada per: 

Sis vocalies. Dues per la comarca de l’Alt Penedès, dues per la comarca del Baix Penedès i dues per 

la comarca del Garraf.  

Funcions de la Junta Directiva 

Representa l’associació 

Elabora la memòria anual d’activitats que serà sotmesa a votació davant l’As

Gestiona els recursos econòmics de l’entitat. 

Gestiona els recursos humans, incloent la contractació o el cessament del personal.

Vetlla per la bona marxa de l’entitat 

Aprova les activitats de l’entitat, tant les sorgides  per iniciativa pròpia de la Junta Directiva, com 

per la proposta de les seccions de l’IEP o per les propostes rebudes de les administracions 

públiques o d’altres actors socials lligades a les activitats culturals que desenvolupa l’IEP. 

Controla, aprova i autoritza els d’ingressos i despeses de les activitats; incloent les comandes a 

proveïdors o els encàrrecs de treballs qualificats com a rendiment del treball de col·laboradors 

que imparteixin conferències, col·loquis, seminaris, o similars; o bé per l’elaboració o aport

d’obres literàries, artístiques o científiques, els drets intel·lectuals de les quals s’hagin cedits per 

part de l’autor o autora a l’IEP per a la seva publicació.  

Dirigeix les relacions amb els mitjans de comunicació i amb d’altres actors socials, c

Funcions específiques de cada càrrec de la Junta Directiva 

Qui ocupa el càrrec de President o Presidenta de l’IEP: 

Representa legalment l’associació.  

Convoca, presideix i dirigeix les deliberacions i dona per finalitzades les 

Junta Directiva i l’Assemblea General. 

Dirigeix les tasques de la Junta Directiva.  

Dirigeix els treballs administratius de l’entitat. 

Vetlla per l’acompliment de les disposicions legals vigents en matèria d’associacions. 

activitats o responsabilitat concretes a d’altres membres de la Junta Directiva, amb 

Coordinar l’agenda d’activitats aprovades per la Junta Directiva 

Disposar els mitjans tècnics necessaris per a la realització de cada activitat.

inar les col·laboracions de voluntaris, quan hi hagi activitats que requereixen aquest reforç 

de recursos humans. 

Qui ocupa el càrrec de vicepresident o vicepresidenta de l’IEP: 
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e territorialitat de l’entitat.  Així mateix, després de 

l’assemblea es realitza una visita a algun espai destacat de la localitat on se celebra l’Assemblea.  

L’any 2017 l’Assemblea General va tenir lloc a la població de Vilanova i la Geltrú, a la Masia Cabanyes, 

Sis vocalies. Dues per la comarca de l’Alt Penedès, dues per la comarca del Baix Penedès i dues per 

Elabora la memòria anual d’activitats que serà sotmesa a votació davant l’Assemblea General.  

Gestiona els recursos humans, incloent la contractació o el cessament del personal. 

pròpia de la Junta Directiva, com 

per la proposta de les seccions de l’IEP o per les propostes rebudes de les administracions 

públiques o d’altres actors socials lligades a les activitats culturals que desenvolupa l’IEP.  

’ingressos i despeses de les activitats; incloent les comandes a 

proveïdors o els encàrrecs de treballs qualificats com a rendiment del treball de col·laboradors 

que imparteixin conferències, col·loquis, seminaris, o similars; o bé per l’elaboració o aportació 

d’obres literàries, artístiques o científiques, els drets intel·lectuals de les quals s’hagin cedits per 

Dirigeix les relacions amb els mitjans de comunicació i amb d’altres actors socials, culturals i 

Convoca, presideix i dirigeix les deliberacions i dona per finalitzades les sessions que celebra la 

Vetlla per l’acompliment de les disposicions legals vigents en matèria d’associacions.  

activitats o responsabilitat concretes a d’altres membres de la Junta Directiva, amb 

Disposar els mitjans tècnics necessaris per a la realització de cada activitat. 

inar les col·laboracions de voluntaris, quan hi hagi activitats que requereixen aquest reforç 



 

 

 Representa el president o presidenta per delegació d’aquest o aquesta.

 Assumeix la direcció i responsabilitat de les activitats que li són atribuïdes pel President o 

Presidenta. 

 

Qui ocupa el càrrec de secretari  o secretària de l’IEP:  

 Convoca l’Assemblea General i la Junta Directiva, per ordre de la presidència. 

 Redacta les actes de les reunions.

 Es responsabilitza de la bona custòdia de la documentació de l’associació per part dels serveis 

administratius i comptables.

 Dirigeix l’elaboració de les diverses  Memòries Anual requerides per a ser presentades davant les 

administracions públiques, així com de la Memòria Anual a presentar davant les persones 

associades.  

 

Qui ocupa el càrrec de tresorer o tresorera de l’IEP: 

 Dirigeix la comptabilitat de l’associació.

 Supervisa i controla  el compte dels ingressos i de les despese

 Supervisa i controla  la recaptació d’ingressos i despeses generals (corrents)

 Supervisa i controla la situació econòmica i els cabals pertanyents a l’entitat.

 Acompleix les ordres de pagament que disposi el president o presidenta.

 Formalitza els pressupostos anuals d’ingressos i despeses. 

 Supervisa, controla i ajusta, amb l’aprovació de la Junta Directiva, l’aplicació del pressupost en 

curs. 

 Formalitza l’estat de comptes un cop tancat l’exercici. 

 

Qui ocupa el càrrec de vocal:

 Aporta informació d’interès per a la institució

 Proposa projectes 

 Pot representar l’entitat en el territori de la comarca a la que pertany en actes on participi l’IEP, 

per delegació de la Presidència.

 Pot coordinar les activitats que es duen a terme en el territo

delegació de la Junta Directiva.

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 

Orgànicament depèn de la Junta Directiva. 

Funcions de la Secretaria 

 Gestionar les altes i baixes i atendre les peticions o consultes dels associats o associades 

 Realitzar les gestions que li siguin delegades per la Junta Directiva.

 Secretaria  d’administració i comptabilitat: Maria Isabel Segovia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria Activitats Institut d’Estudis Penedesencs

5 

Representa el president o presidenta per delegació d’aquest o aquesta. 

Assumeix la direcció i responsabilitat de les activitats que li són atribuïdes pel President o 

Qui ocupa el càrrec de secretari  o secretària de l’IEP:   

Convoca l’Assemblea General i la Junta Directiva, per ordre de la presidència. 

es actes de les reunions. 

Es responsabilitza de la bona custòdia de la documentació de l’associació per part dels serveis 

administratius i comptables. 

Dirigeix l’elaboració de les diverses  Memòries Anual requerides per a ser presentades davant les 

tracions públiques, així com de la Memòria Anual a presentar davant les persones 

Qui ocupa el càrrec de tresorer o tresorera de l’IEP:  

Dirigeix la comptabilitat de l’associació. 

Supervisa i controla  el compte dels ingressos i de les despeses per activitats.

Supervisa i controla  la recaptació d’ingressos i despeses generals (corrents)

Supervisa i controla la situació econòmica i els cabals pertanyents a l’entitat.

Acompleix les ordres de pagament que disposi el president o presidenta. 

itza els pressupostos anuals d’ingressos i despeses.  

Supervisa, controla i ajusta, amb l’aprovació de la Junta Directiva, l’aplicació del pressupost en 

Formalitza l’estat de comptes un cop tancat l’exercici.  

Qui ocupa el càrrec de vocal: 

informació d’interès per a la institució 

Pot representar l’entitat en el territori de la comarca a la que pertany en actes on participi l’IEP, 

per delegació de la Presidència. 

Pot coordinar les activitats que es duen a terme en el territori de la comarca a la que pertany, per 

delegació de la Junta Directiva. 

DMINISTRATIVA I  SECCIONS 

Orgànicament depèn de la Junta Directiva.  

Funcions de la Secretaria Administrativa 

Gestionar les altes i baixes i atendre les peticions o consultes dels associats o associades 

Realitzar les gestions que li siguin delegades per la Junta Directiva. 

Secretaria  d’administració i comptabilitat: Maria Isabel Segovia  
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Assumeix la direcció i responsabilitat de les activitats que li són atribuïdes pel President o 

Convoca l’Assemblea General i la Junta Directiva, per ordre de la presidència.  

Es responsabilitza de la bona custòdia de la documentació de l’associació per part dels serveis 

Dirigeix l’elaboració de les diverses  Memòries Anual requerides per a ser presentades davant les 

tracions públiques, així com de la Memòria Anual a presentar davant les persones 

s per activitats. 

Supervisa i controla  la recaptació d’ingressos i despeses generals (corrents) 

Supervisa i controla la situació econòmica i els cabals pertanyents a l’entitat. 

 

Supervisa, controla i ajusta, amb l’aprovació de la Junta Directiva, l’aplicació del pressupost en 

Pot representar l’entitat en el territori de la comarca a la que pertany en actes on participi l’IEP, 

ri de la comarca a la que pertany, per 

Gestionar les altes i baixes i atendre les peticions o consultes dels associats o associades  

 



 

 

Secretaria Tècnica: A partir d’abril de 2018, aquesta àrea de servei desapareix de l’estructura de l’IEP.

 

De gener a març 

 

Des de primer d’abril de 201

SECCIONS 

Depenen de la Junta Directiva 

Són grups de treball de fins a 10 persones que s’ocupen d’una especialitat que genera unes activitats 

de manera continuada.  

Atribucions:  

 Proposar davant la Junta Directiva projectes i activitats socials per a la institució

 Desenvolupar els fonaments inte

de la Junta Directiva.

El nombre de seccions varia en funció de l’existència de projectes i activitats de llarga durada.

Cada secció s’estructura de la manera més convenient per al desenvo

Funciona a partir de les reunions de secció i proposa el nombre d’activitats que desitja celebrar cada 

any.   

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA
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A partir d’abril de 2018, aquesta àrea de servei desapareix de l’estructura de l’IEP.

Des de primer d’abril de 2018 

Depenen de la Junta Directiva  

Són grups de treball de fins a 10 persones que s’ocupen d’una especialitat que genera unes activitats 

 

Proposar davant la Junta Directiva projectes i activitats socials per a la institució

Desenvolupar els fonaments intel·lectuals dels projectes i activitats un cop han rebut l’aprovació 

de la Junta Directiva. 

El nombre de seccions varia en funció de l’existència de projectes i activitats de llarga durada.

Cada secció s’estructura de la manera més convenient per al desenvolupament de les activitats. 

Funciona a partir de les reunions de secció i proposa el nombre d’activitats que desitja celebrar cada 

ASSEMBLEA 
GENERAL

SECRETARIA 
TÈCNICA

SECCIONS SERVEIS EXTERN

JUNTA DIRECTIVA

ASSEMBLEA 
GENERAL

SECCIONS SERVEIS EXTERN

JUNTA 
DIRECTIVA

Memòria Activitats Institut d’Estudis Penedesencs 

2018 

A partir d’abril de 2018, aquesta àrea de servei desapareix de l’estructura de l’IEP.  

 

 

Són grups de treball de fins a 10 persones que s’ocupen d’una especialitat que genera unes activitats 

Proposar davant la Junta Directiva projectes i activitats socials per a la institució 

l·lectuals dels projectes i activitats un cop han rebut l’aprovació 

El nombre de seccions varia en funció de l’existència de projectes i activitats de llarga durada. 

lupament de les activitats.  

Funciona a partir de les reunions de secció i proposa el nombre d’activitats que desitja celebrar cada 

SERVEIS EXTERN VOLUNTARIAT

VOLUNTARIAT



 

 

Les reunions de les seccions són obertes al públic, per aquesta raó s’anuncien en l’agenda de l’IEP tant 

en els documents impresos com en el web. 

Són especialment rellevants les reunions amb presència de públic de les seccions de Toponímia i del 

Parlar Penedesenc, perquè afavoreixen l’increment de dades per ser incorporades en els webs 

d’aquestes dues seccions. Les reun

contacte amb les persones de tot l’àmbit territorial de l’IEP. (Penedès Històric / Vegueria Penedès) 

 

SECCIONS ACTIIVES ANY 2018

ARQUEOLOGIA  

ART 

HISTÒRIA   

FILATÈLIA I NUMISMÀTICA I COL

EXCURSIONISME  

 

ELS CENTRES 

L’IEP té com a seus estables de la seva 

• Vilafranca del Penedès. 

Carrer Banys, 11 

Serveis administratius. Servei d’atenció als associats. Sala d’actes 

Carrer dels Ferrers, 54 

Seu social oficial

• Vilanova i la Geltrú. 

Carrer Sant Pau, 13. 

Serveis administratius i comptables.

• El Vendrell.  

Biblioteca “Terra Baixa”. Carrer Major. 

Serveis d’atenció a l’associat.

A més d’aquestes tres seus, hi ha cinc llocs més on es poden anar a recollir els llibres que publica l’IEP, 

lliurant el resguard que s’envia a casa juntament amb l’agenda d’acti

Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges (Garraf); la biblioteca Ramon Bosch de Noya de Sant Sadurní 

d’Anoia (Alt Penedès); la Biblioteca municipal de l’Arboç (Baix Penedès); la Biblioteca Municipal Manuel 

de Pedrolo de Sant Pere de Ribes (Garraf), i La Llibreria La Rambla de Tarragona.

 

 

2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES
 

1. EXCURSIONS DINS L’ÀMBIT TERRITORIAL DE

Dissabte, 3 de març 
El Vendrell 
Recuperació de la Via Augusta
Reconstrucció històrica a càrrec de l'Associació de Reconstrucció Històrica Romana "Septimani Seniores"
Accés a l’inii de la Via Augusta (darrera dels jutjats del Vendrell)
Organitza: Secció: Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell de l'IE
Col·laboren Cellers Augustus Forum i Iber
 
Diumenge, 18 de març 
Sant Pau d’Ordal (Subirats)
Passejada guiada a les barraques mestisses.

A càrrec de Josep Massana, escultor i fotògraf
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Les reunions de les seccions són obertes al públic, per aquesta raó s’anuncien en l’agenda de l’IEP tant 

ents impresos com en el web.  

Són especialment rellevants les reunions amb presència de públic de les seccions de Toponímia i del 

Parlar Penedesenc, perquè afavoreixen l’increment de dades per ser incorporades en els webs 

d’aquestes dues seccions. Les reunions es poden realitzar de manera itinerant per tal d’afavorir el 

contacte amb les persones de tot l’àmbit territorial de l’IEP. (Penedès Històric / Vegueria Penedès) 

18 

   PARLAR PENEDESENCS 

PROJECTE INVENTARI PATRIMONI 

PENEDÈS 

   PATRIMONI 

OL·LECCIONISME  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 

   TOPONÍMIA 

L’IEP té com a seus estables de la seva entitat: 

Vilafranca del Penedès.  

Carrer Banys, 11  

Serveis administratius. Servei d’atenció als associats. Sala d’actes  

Carrer dels Ferrers, 54  

 

Vilanova i la Geltrú.  

Carrer Sant Pau, 13.  

Serveis administratius i comptables. 

Biblioteca “Terra Baixa”. Carrer Major.  

Serveis d’atenció a l’associat. 

A més d’aquestes tres seus, hi ha cinc llocs més on es poden anar a recollir els llibres que publica l’IEP, 

lliurant el resguard que s’envia a casa juntament amb l’agenda d’activitats. Aquests indrets són: la 

Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges (Garraf); la biblioteca Ramon Bosch de Noya de Sant Sadurní 

d’Anoia (Alt Penedès); la Biblioteca municipal de l’Arboç (Baix Penedès); la Biblioteca Municipal Manuel 

re de Ribes (Garraf), i La Llibreria La Rambla de Tarragona.

DESENVOLUPADES I SERVEIS PRESTATS DURANT 

ÀMBIT TERRITORIAL DEL PENEDÈS HISTÒRIC / VEGUERIA 

Via Augusta 
Reconstrucció històrica a càrrec de l'Associació de Reconstrucció Històrica Romana "Septimani Seniores"
Accés a l’inii de la Via Augusta (darrera dels jutjats del Vendrell) 
Organitza: Secció: Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell de l'IEP. 
Col·laboren Cellers Augustus Forum i Iber .  

Sant Pau d’Ordal (Subirats) 
barraques mestisses. 

A càrrec de Josep Massana, escultor i fotògraf 

Memòria Activitats Institut d’Estudis Penedesencs 

2018 

Les reunions de les seccions són obertes al públic, per aquesta raó s’anuncien en l’agenda de l’IEP tant 

Són especialment rellevants les reunions amb presència de públic de les seccions de Toponímia i del 

Parlar Penedesenc, perquè afavoreixen l’increment de dades per ser incorporades en els webs 

ions es poden realitzar de manera itinerant per tal d’afavorir el 

contacte amb les persones de tot l’àmbit territorial de l’IEP. (Penedès Històric / Vegueria Penedès)  

ATRIMONI CULTURA IMMATERIAL DEL 

NFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

A més d’aquestes tres seus, hi ha cinc llocs més on es poden anar a recollir els llibres que publica l’IEP, 

vitats. Aquests indrets són: la 

Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges (Garraf); la biblioteca Ramon Bosch de Noya de Sant Sadurní 

d’Anoia (Alt Penedès); la Biblioteca municipal de l’Arboç (Baix Penedès); la Biblioteca Municipal Manuel 

re de Ribes (Garraf), i La Llibreria La Rambla de Tarragona. 

 L’ANY 2018 

EGUERIA PENEDÈS 

Reconstrucció històrica a càrrec de l'Associació de Reconstrucció Històrica Romana "Septimani Seniores" 



 

 

Activitat complementària a l’exposició 
Catalunya a la Capella Sant Joan de Vilafranca
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inve
 
Divendres, 20 de juliol 
Vilafranca del Penedès 
Visita guiada a l’exposició; 
Irpis”.  
Aula Cultura Fòrum Berger Balaguer. 
Organitza: IEP en col·laboració de Fundació PINNAE. 
En conveni Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 
Diumenge, 11 de novembre
El Pla del Penedès i Torrelavit
V Caminada Popular en benefici de La Marató de TV
Recorregut dins el poble del Pla del Penedès: P
l’Esteve. 
A continuació es visita: Mas del Tort, Cadira de Miravinyes. Caves Naveran (Sant Martí Sadevesa) i Caves  
Nadal (CanNadal de la Bogadella) i retorn al Pla del Penedès. 
Organitzen: Institut d’Estudis Penedesencs. Col·lectiu Ecologista El Bosc Verd. Centre Excursionista del 
Penedès  
En conveni amb l’Ajuntament del Pla del Penedès, i amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Col·laboren: Caves Naveran i Caves Nadal. 

 
Diumenge, 8 d’abril 
Bonastre 
Visita guiada a les barraques de pedra seca i altres punt d’interés significatius.
En Joan Vilaseca i Figueres i en Josep Sicart Martínez, socis de l’Institut d’Estudis Penedesencs, ens faran 
de guies.   
En conveni amb l’Ajuntament de Bonastre i a
Activitat complementària a l’exposició 
Catalunya a la Capella Sant Joan
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial d
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
 
Diumenge, 25 de novembre
El Vendrell 
Ruta per la Via Augusta 
Organitza: Secció de la Comissió de Patrimoni Cultural del 
l’Ajuntament del Vendrell.
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell

2.EXCURSIONS FORA DE L

Diumenge, 18 de febrer 
Barcelona 
Sortida cultural matinal. Visita 
Cicle Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya.
Inclou l’exposició “Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya”
Museu d’Història de Catalunya.
Casa de les Punxes. 
L’Institut d’Estudis Penedesencs, els Amic
Excursionista La Talaia, han organitzat conjuntament la visita guiada a l’exposició al Museu d’Història de 
Catalunya i a la Casa Terrades o de les Punxes.
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Activitat complementària a l’exposició Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 
a la Capella Sant Joan de Vilafranca 

Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Visita guiada a l’exposició; “Pedra Morta, Pedra Viva – Menorca. Obres de Josep Lluís Juaneda Salas 

Aula Cultura Fòrum Berger Balaguer.  
Organitza: IEP en col·laboració de Fundació PINNAE.  
En conveni Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Diumenge, 11 de novembre 
El Pla del Penedès i Torrelavit 
V Caminada Popular en benefici de La Marató de TV 
Recorregut dins el poble del Pla del Penedès: Plaça de la Vila, Església de Santa Magdalena i Font de 

A continuació es visita: Mas del Tort, Cadira de Miravinyes. Caves Naveran (Sant Martí Sadevesa) i Caves  
Nadal (CanNadal de la Bogadella) i retorn al Pla del Penedès.  

’Estudis Penedesencs. Col·lectiu Ecologista El Bosc Verd. Centre Excursionista del 

En conveni amb l’Ajuntament del Pla del Penedès, i amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Col·laboren: Caves Naveran i Caves Nadal.  

Visita guiada a les barraques de pedra seca i altres punt d’interés significatius. 
En Joan Vilaseca i Figueres i en Josep Sicart Martínez, socis de l’Institut d’Estudis Penedesencs, ens faran 

En conveni amb l’Ajuntament de Bonastre i amb la col·laboració de l’Associació Cultural Bon
Activitat complementària a l’exposició Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

a la Capella Sant Joan 
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Diumenge, 25 de novembre 

Organitza: Secció de la Comissió de Patrimoni Cultural del Vendrell i Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament del Vendrell. 
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell 

XCURSIONS FORA DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL PENEDÈS HISTÒRIC / VEGUERIA 

 

Sortida cultural matinal. Visita Exposició MHC i la Casa de les Punxes. 
Cicle Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya. 

“Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya” 
Museu d’Història de Catalunya. 

L’Institut d’Estudis Penedesencs, els Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i el Centre 
Excursionista La Talaia, han organitzat conjuntament la visita guiada a l’exposició al Museu d’Història de 
Catalunya i a la Casa Terrades o de les Punxes. 
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Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 
ntari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

Menorca. Obres de Josep Lluís Juaneda Salas – 

laça de la Vila, Església de Santa Magdalena i Font de 

A continuació es visita: Mas del Tort, Cadira de Miravinyes. Caves Naveran (Sant Martí Sadevesa) i Caves  

’Estudis Penedesencs. Col·lectiu Ecologista El Bosc Verd. Centre Excursionista del 

En conveni amb l’Ajuntament del Pla del Penedès, i amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 
En Joan Vilaseca i Figueres i en Josep Sicart Martínez, socis de l’Institut d’Estudis Penedesencs, ens faran 

mb la col·laboració de l’Associació Cultural Bon-Astre. 
Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

e la Generalitat de Catalunya 
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

Vendrell i Regidoria de Cultura de 

EGUERIA PENEDÈS 

s de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i el Centre 
Excursionista La Talaia, han organitzat conjuntament la visita guiada a l’exposició al Museu d’Història de 



 

 

3.EXPOSICIONS 
Exposició filatèlica Expofil 25è
Del 12 al 20 de gener de 2018
Divendres, 12 de gener 
Vilafranca del Penedès 
Inauguració oficial de l’exposició filatèlica Expofil 25è aniversari
Presentació dels segells personalitzats realitzats amb motiu d’aquesta celebració.
Presentació del mata-segells i punt de llibre commemoratius.
Dissabte, 13 de gener 
Vilafranca del Penedès  
Exposició filatèlica Expofil 25è aniversari: Funcionament de 
segells en els sobres commemoratius.
Diumenge, 14 de gener 
Vilafranca del Penedès 
Dia de l’expositor. 
Visita Sala d’exposicions de l’antiga Estació Enològica.
 
Dissabte, 20 de gener 
Vilafranca del Penedès  
Cloenda oficial de l’exposició
Sala d’exposicions de l’antiga Estació Enològica.
Organitzat amb la Secció de Filatèlia, Numismàtica i del Col·leccionisme de l’Institut d’Estudis  
Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 
“Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”
Del 10 de març al 8 d’abril de 2018
Inauguració oficial: dimarts, 6 de març (77 assistents) 
Vilafranca del Penedès 
Inauguració exposició “Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”. 
Comissaris de l’exposició: Fabien Van Geert, doctor en museologia i Ferran Estr
antropologia social, adscrits a la Universitat de Barcelona 
Capella Sant Joan, plaça Sant Joan
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Total visitants exposició: 3.463 persones.
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
 
Rostres femenins a l’obra pictòrica d’Anna Maria Almirall
Dijous, 8 de març 
Vilafranca del Penedès 
“La dona i l’art, l’art i la dona”
Dia Internacional de la dona
Conferència: “Trencant barreres”
A càrrec de Dolors Garcia
Exposició: “Rostres femenins a l’obra pictòrica d’Anna Maria Almirall
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 
150 Anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell
Del 26 de maig al 8 de juny
Sant Cugat Sesgarrigues 
Dissabte, 26 de maig Inauguació oficial
Exposició 150 Anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell
Conferència inaugural a càrrec de Josep Montserrat
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
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Exposició filatèlica Expofil 25è aniversari.  
Del 12 al 20 de gener de 2018 

l’exposició filatèlica Expofil 25è aniversari. 
Presentació dels segells personalitzats realitzats amb motiu d’aquesta celebració.

segells i punt de llibre commemoratius. 

 
Exposició filatèlica Expofil 25è aniversari: Funcionament de l’oficina filatèlica per a l’obliteració dels 
segells en els sobres commemoratius. 

Visita Sala d’exposicions de l’antiga Estació Enològica. 

 
Cloenda oficial de l’exposició 
Sala d’exposicions de l’antiga Estació Enològica. 

ó de Filatèlia, Numismàtica i del Col·leccionisme de l’Institut d’Estudis  

En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

“Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” 
Del 10 de març al 8 d’abril de 2018 

auguració oficial: dimarts, 6 de març (77 assistents)  

“Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”. 
Comissaris de l’exposició: Fabien Van Geert, doctor en museologia i Ferran Estr
antropologia social, adscrits a la Universitat de Barcelona  
Capella Sant Joan, plaça Sant Joan 
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Total visitants exposició: 3.463 persones. 

activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Rostres femenins a l’obra pictòrica d’Anna Maria Almirall-Germain 

“La dona i l’art, l’art i la dona” 
de la dona 

“Trencant barreres” 
A càrrec de Dolors Garcia 

“Rostres femenins a l’obra pictòrica d’Anna Maria Almirall-Germain”
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

del Ferrocarril de Tarragona a Martorell 
Del 26 de maig al 8 de juny 

 
Dissabte, 26 de maig Inauguació oficial 

150 Anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell 
Conferència inaugural a càrrec de Josep Montserrat 

mb l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 
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Presentació dels segells personalitzats realitzats amb motiu d’aquesta celebració. 

l’oficina filatèlica per a l’obliteració dels 

ó de Filatèlia, Numismàtica i del Col·leccionisme de l’Institut d’Estudis  

“Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”.  
Comissaris de l’exposició: Fabien Van Geert, doctor en museologia i Ferran Estrada, doctor en 

Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 

activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

Germain” 



 

 

 

4.CONFERÈNCIES I TAULES

Dijous, 11 de gener 
Vilanova i la Geltrú 
Conferència “Puig i Cadafalch, arquitecte: de Brussel·les a Andorra, passant per Chicago”
A càrrec de Raquel Lacuesta. Historiadora d’art.
Cicle Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya. 
Sala de la Biblioteca Museu Victor Balaguer.
Organitzat en col·laboració amb els Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
 
 
Dijous, 18 de gener 
Torredembarra 
Conferència: “El parlar del Penedès 
A càrrec de Ramon Marrugat
Organitza: Aules de la Gent  Gran de la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Torredembarra i l’IEP. 
 
Divendres, 19 de gener 
Vila-seca 
Inauguració de l’Exposició Ruixats de foc: e
ebrenques. 
Conferència inaugural a càrrec de Ramon Arnabat Mata, historiador soci de l’IEP.
Societat “El Centru” 
Organitza: Centre d’Estudis de Vila
de Tarragona i l’Institut d’Estudis Penedesencs.
 
Dimecres, 24 de gener 
Vilanova i la Geltrú 
Conferència “Vilanova sota les bombes”
A càrrec d’Albert Tubau, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs.  
Casal Municipal de Gent Gran.
Organitza: El·lipsy, Associació d’Estudis de Psicologia i Psicoanàlisi i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
 
Divendres, 26 de gener 
El Vendrell 
Conferència "La xarxa de camins romans al Baix Pe
A càrrec de Josep M. Palet Martínez. Investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de 
Tarragona. 
Sala Polivalent del Portal del Pardo.
Organitza: Secció Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell, de l’IEP
 
Dijous, 15 de febrer 
Vilafranca del Penedès 
Cicle de conferències: “La presència dels jueus a Vilafranca “
“Conflictes de jueus vilafranquins
“La documentació notarial i el call jueu de vilafranca”, a càrrec de Josep Bosch Planas, his
medievalista.  
“Els jueus catalans”, à càrrec de Maria Josefa Estanyol, catedràtica d’història jueva. 
Arxiu Comarcal Alt Penedès.
Organitza Arxiu Comarcal Alt Penedès, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Penedesencs

Divendres, 16 de febrer 
Torredembarra 
Conferència: “Els bombardeigs franquistes al Tarragonès”
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ONFERÈNCIES I TAULES RODONES  

“Puig i Cadafalch, arquitecte: de Brussel·les a Andorra, passant per Chicago”
A càrrec de Raquel Lacuesta. Historiadora d’art. 
Cicle Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya.  
Sala de la Biblioteca Museu Victor Balaguer. 
Organitzat en col·laboració amb els Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

“El parlar del Penedès i Torredembarra”. 
A càrrec de Ramon Marrugat 
Organitza: Aules de la Gent  Gran de la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de l’Ajuntament 

 

l’Exposició Ruixats de foc: els bombardeigs franquistes a les comarques tarragonines i 

Conferència inaugural a càrrec de Ramon Arnabat Mata, historiador soci de l’IEP.

Organitza: Centre d’Estudis de Vila-seca i l’Ajuntament de Vila-seca amb la col·labor
de Tarragona i l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

“Vilanova sota les bombes” 
A càrrec d’Albert Tubau, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs.   
Casal Municipal de Gent Gran. 
Organitza: El·lipsy, Associació d’Estudis de Psicologia i Psicoanàlisi i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Penedesencs.  

"La xarxa de camins romans al Baix Penedès" 
A càrrec de Josep M. Palet Martínez. Investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de 

Sala Polivalent del Portal del Pardo. 
Organitza: Secció Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell, de l’IEP 

“La presència dels jueus a Vilafranca “ 
Conflictes de jueus vilafranquins”, a càrrec de Roger Benito, historiador medieval. 

“La documentació notarial i el call jueu de vilafranca”, a càrrec de Josep Bosch Planas, his

à càrrec de Maria Josefa Estanyol, catedràtica d’història jueva. 
Arxiu Comarcal Alt Penedès. 
Organitza Arxiu Comarcal Alt Penedès, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Penedesencs

“Els bombardeigs franquistes al Tarragonès” 
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“Puig i Cadafalch, arquitecte: de Brussel·les a Andorra, passant per Chicago” 

Organitzat en col·laboració amb els Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

Organitza: Aules de la Gent  Gran de la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de l’Ajuntament 

ls bombardeigs franquistes a les comarques tarragonines i 

Conferència inaugural a càrrec de Ramon Arnabat Mata, historiador soci de l’IEP. 

seca amb la col·laboració de la Diputació 

Organitza: El·lipsy, Associació d’Estudis de Psicologia i Psicoanàlisi i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

A càrrec de Josep M. Palet Martínez. Investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de 

”, a càrrec de Roger Benito, historiador medieval.  
“La documentació notarial i el call jueu de vilafranca”, a càrrec de Josep Bosch Planas, historiador 

à càrrec de Maria Josefa Estanyol, catedràtica d’història jueva.  

Organitza Arxiu Comarcal Alt Penedès, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Penedesencs 



 

 

A càrrec de Ramon Arnabat Mata, historiador, soci de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Al Castell 
Organitza: Ajuntament de Torredembarra, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Si
Universitat Rovira i Virgili.
 
 
Dijous, 8 de març 
Vilafranca del Penedès 
“La dona i l’art, l’art i la dona”
Dia Internacional de la dona
Conferència: “Trencant barreres”
A càrrec de Dolors Garcia
Exposició: “Rostres femenins a l’obra 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 
Divendres, 16 de març 
Banyeres del Penedès 
Conferència: “La dona en el món de l’art i de l’empresa: Quatre exemples si
A càrrec de Dolors Garcia
Dia internacional de la Dona
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs.
Activitat encarregada i finançada per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
 
Dissabte 17 de març de 2018
Cubelles 
Conferència "La prostitució a l’eda
A càrrec de l’historiador medievalista Roger Benito. 
Amb la col·laboració del Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell.   
 
Divendres, 4 de maig 
El Vendrell 
Conferència: “L’arquitecte municipal del Vendrell Josep Maria Barenys Gambus”
A càrrec d’Imma Socias  
Sala Polivalent Biblioteca Terra Baixa
Organitza: Secció Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell, de l’IEP
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell i la col·laboració de la Biblioteca Terra Baixa.
 
Divendres, 18 de maig 
Cubelles 
Conferència entorn al llibre: 
A càrrec de Francesc Marc Àlvaro. Periodista. Membre de l’IEP
Sala d’Actes de la Parròquia
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i GEC Amics del Castell. Dins l’Any Fabra.
 
Divendres, 25 de maig 
El Vendrell 
Conferència: L’actuació de Josep M. Jujol i Gibert a l’esglèsia arxiprestal del Vendrell
A càrrec de Maria Àngels Fondevila. Conservadora del Museu Nacional d’Art de Catalunya
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell.
Organitza la Secció “Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell” de l’IEP
 

Dissabte, 26 de maig 
Sant Cugat Sesgarrigues 
Exposició 150 Anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell
Conferència inaugural a càrrec de Josep Montserrat
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat Sesga
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A càrrec de Ramon Arnabat Mata, historiador, soci de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Organitza: Ajuntament de Torredembarra, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Si
Universitat Rovira i Virgili. 

“La dona i l’art, l’art i la dona” 
Dia Internacional de la dona 

“Trencant barreres” 
A càrrec de Dolors Garcia 

“Rostres femenins a l’obra pictòrica d’Anna Maria Almirall-Germain”
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

“La dona en el món de l’art i de l’empresa: Quatre exemples singulars”
A càrrec de Dolors Garcia 
Dia internacional de la Dona 
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs. 
Activitat encarregada i finançada per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.  

Dissabte 17 de març de 2018 

"La prostitució a l’edat mitjana" 
A càrrec de l’historiador medievalista Roger Benito.  
Amb la col·laboració del Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell.    

L’arquitecte municipal del Vendrell Josep Maria Barenys Gambus”
 

Sala Polivalent Biblioteca Terra Baixa 
Organitza: Secció Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell, de l’IEP 
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell i la col·laboració de la Biblioteca Terra Baixa.

Conferència entorn al llibre: “¿Seré yo español? de Gaziel 
A càrrec de Francesc Marc Àlvaro. Periodista. Membre de l’IEP 
Sala d’Actes de la Parròquia 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i GEC Amics del Castell. Dins l’Any Fabra.

L’actuació de Josep M. Jujol i Gibert a l’esglèsia arxiprestal del Vendrell
A càrrec de Maria Àngels Fondevila. Conservadora del Museu Nacional d’Art de Catalunya
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell. 

issió del Patrimoni Cultural del Vendrell” de l’IEP 

 
150 Anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell 

Conferència inaugural a càrrec de Josep Montserrat 
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 
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A càrrec de Ramon Arnabat Mata, historiador, soci de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

Organitza: Ajuntament de Torredembarra, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Sinibald del Mas i la 

Germain” 

ngulars” 

 

L’arquitecte municipal del Vendrell Josep Maria Barenys Gambus” 

En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell i la col·laboració de la Biblioteca Terra Baixa. 

Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i GEC Amics del Castell. Dins l’Any Fabra. 

L’actuació de Josep M. Jujol i Gibert a l’esglèsia arxiprestal del Vendrell 
A càrrec de Maria Àngels Fondevila. Conservadora del Museu Nacional d’Art de Catalunya 



 

 

Dissabte, 2 de juny 
Calafell 
Conferència i Taula Rodona: 
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, Cap de la Secció del Parlar Penedesenc. Amb la participació 
d’Eduard Rovira Gual, Alcalde de Torredembarra; Joan Soler Guasch,
Calafell, i del calafallench Josep Mèlich. 
En conveni amb l’Ajuntament de Calafell
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
 
Divendres, 15 de juny 
El Vendrell 
Conferència: Cèsar Martinell, i el celler noucentista del Vendrell
A càrrec de Roger Guitart, arquitecte
Organitza: Secció “Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell” 
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell
 
Dissabte, 8 de setembre 
Sitges 
Acte commemoratiu de l’Any Fabra a Sitges. 
Conferència: El Parlar Penedesenc. 
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, filòleg. Cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP
Organitza Grup d’Estudis Sitgetans.
 
Dijous, 27 de setembre  
Cubelles 
Conferència: “Ofici, treball i natura. Activitats preindustrials a Cubelles”
A càrrec d’Albert Tubau. Historiador. 
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs i Grup d’Estudis Cubellencs (GEC) Amics del Castell.
En conveni amb l’Ajuntament de Cubelles.
 
Dissabte, 8 de setembre 
Sitges 
Acte commemoratiu de l’Any Fabra a Sitges. 
Conferència: El Parlar Penedesenc. 
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, filòleg. Cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP
Organitza Grup d’Estudis Sitgetans

Dijous, 27 de setembre  
Cubelles 
Conferència: “Ofici, treball i natura. Activitats preindustrials a Cubelles”
A càrrec d’Albert Tubau. Historiador. 
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs i Grup d’Estudis Cubellencs (GEC) Amics del Castell.
En conveni amb l’Ajuntament de Cubelles.
 
Divendres, 5 d’octubre 
Sant Quintí de Mediona 
Conferència: “Quintinencs a la Batalla de l’Ebre”
A càrrec de Ramon Arnabat i Mata. Historiador i membre de l’IEP; i de membres de la família Feixes de 
Sant Quintí de Mediona. 
Organitza: Institut d’Estudis Penedese
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
 
Dilluns, 8 d’octubre 
Sant Pere de Ribes 
Conferència: “L’art transversal: del Decameró als nostres dies, el cas de la torreta d’alfàbrega”.
A càrrec de Dolors Garcia
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Conferència i Taula Rodona: El vocabulari dels pescadors 
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, Cap de la Secció del Parlar Penedesenc. Amb la participació 
d’Eduard Rovira Gual, Alcalde de Torredembarra; Joan Soler Guasch, president de la confraria de 
Calafell, i del calafallench Josep Mèlich.  
En conveni amb l’Ajuntament de Calafell 
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya

Cèsar Martinell, i el celler noucentista del Vendrell 
A càrrec de Roger Guitart, arquitecte 
Organitza: Secció “Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell” – IEP 
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell 

 

mmemoratiu de l’Any Fabra a Sitges.  
El Parlar Penedesenc.  

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, filòleg. Cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP
Organitza Grup d’Estudis Sitgetans. 

 

treball i natura. Activitats preindustrials a Cubelles” 
A càrrec d’Albert Tubau. Historiador.  
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs i Grup d’Estudis Cubellencs (GEC) Amics del Castell.
En conveni amb l’Ajuntament de Cubelles. 

 

Acte commemoratiu de l’Any Fabra a Sitges.  
El Parlar Penedesenc.  

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, filòleg. Cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP
Organitza Grup d’Estudis Sitgetans 

 

“Ofici, treball i natura. Activitats preindustrials a Cubelles” 
A càrrec d’Albert Tubau. Historiador.  
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs i Grup d’Estudis Cubellencs (GEC) Amics del Castell.
En conveni amb l’Ajuntament de Cubelles. 

 
“Quintinencs a la Batalla de l’Ebre” 

A càrrec de Ramon Arnabat i Mata. Historiador i membre de l’IEP; i de membres de la família Feixes de 
 

Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i Grup d’Estudis Quitinencs. 
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona 

“L’art transversal: del Decameró als nostres dies, el cas de la torreta d’alfàbrega”.
A càrrec de Dolors Garcia 
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A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, Cap de la Secció del Parlar Penedesenc. Amb la participació 
president de la confraria de 

Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, filòleg. Cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP 

Organitza Institut d’Estudis Penedesencs i Grup d’Estudis Cubellencs (GEC) Amics del Castell. 

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas, filòleg. Cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP 

Organitza Institut d’Estudis Penedesencs i Grup d’Estudis Cubellencs (GEC) Amics del Castell. 

A càrrec de Ramon Arnabat i Mata. Historiador i membre de l’IEP; i de membres de la família Feixes de 

“L’art transversal: del Decameró als nostres dies, el cas de la torreta d’alfàbrega”. 



 

 

Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 
Diumenge, 14 d’octubre 
Vilafranca del Penedès 
Conferència: “El Parlar Penedesenc”
A càrrec de Ramon Marrugat
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs. Col·labora: Gr
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
OPEI 

Divendres, 19 d’octubre 
Castellví de la Marca 
Conferència: “El Parlar Penedesenc”
A càrrec de Josep Anton Calvet i Joan Solé Bordes 
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Castellví de la Marca
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
 
Dimecres, 7 de novembre 
Sant Pere de Ribes 
Conferència: “La dona i la recerca de la igualtat”
A càrrec de Dolors Garcia
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 
Dissabte, 10 de novembre de 2018
Sant Martí Sarroca 
Conferència. “L’art a les etiquetes del vi, del cava i del xampany”
A càrrec de Dolors Garcia
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Festa Major Petita 
 
Divendres, 16 de novembre
Llorenç del Penedès 
Conferència: “L’art a les etiquetes del vi, xampany i cava”
A càrrec de Dolors Garcia
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Llorenç del Penedès
 
Dissabte, 17 de novembre
Subirats 
Conferència: “El Parlar Penedesenc”
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs, cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP.
Centre Agrícola Sant Pau de
Organitza: Centre d’Estudis de Subirats (CESUB) 
Col·labora: Institut d’Estudis Penedesencs.
En conveni amb l’Ajuntament de Subirats
 
Dijous, 20 de desembre 
Vilafranca del Penedès 
Conferència: “Pessebres. La perspectiva immaterial única forma de s
A càrrec de Jordi Montlló
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
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anitza: Institut d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 

“El Parlar Penedesenc” 
A càrrec de Ramon Marrugat 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs. Col·labora: Grup El Camí. 
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 

El Parlar Penedesenc” 
A càrrec de Josep Anton Calvet i Joan Solé Bordes  
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs 

amb l’Ajuntament de Castellví de la Marca 
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya

Dimecres, 7 de novembre  

“La dona i la recerca de la igualtat” 
Garcia 

Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Dissabte, 10 de novembre de 2018 

L’art a les etiquetes del vi, del cava i del xampany” 
A càrrec de Dolors Garcia 

Institut d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 

Divendres, 16 de novembre 

L’art a les etiquetes del vi, xampany i cava” 
A càrrec de Dolors Garcia 

d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Llorenç del Penedès 

Dissabte, 17 de novembre 

“El Parlar Penedesenc” 
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs, cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP.
Centre Agrícola Sant Pau de l’Ordal 
Organitza: Centre d’Estudis de Subirats (CESUB)  
Col·labora: Institut d’Estudis Penedesencs. 
En conveni amb l’Ajuntament de Subirats 

“Pessebres. La perspectiva immaterial única forma de salvaguarda”
A càrrec de Jordi Montlló 
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
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Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs, cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP. 

alvaguarda” 

Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 



 

 

5.ACTES ESPECIALS 
 
 
Dissabte, 10 de març 
La Llacuna 
XIV Trobada dels Centres d’Estudis del Penedès
Comunicacions:  
St. Quintí de Mediona: Àngels Mata, membre del Grup d’Estudis Històrics de St. Quintí de Mediona.
Gelida: Montse Julià, historiadora i directora de la Biblioteca.
St. Vicenç de Calders-Comarruga: Adriana Rivas, Associació de la Colònia Ferroviària de St. Vicenç.
Vilanova i la Geltrú-Sitges: Montse Esquerda i Àngels Pares, historiadores i membres Grup D’Estudis 
Sitgetans.  
Antiga fàbrica del Cal Sagrera.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Llacuna. 
Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultur
 
Diumenge, 11 de març 
Sant Pau d’Ordal (Subirats)
Taller de memòria oral: Tortells, mones i garlandes al Penedès. 
Coordinat per l’antropòloga, Montserrat Traver.
Coordinadora Inventari del Patrimoni Immaterial Penedès: Àngels Tra
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal.
Organitzat per l’Institut d’Estudis Penedesencs i Centre d’Estudis Subirats. 
Amb la col·laboració del Centre Agrícola de Sant Pau i l’Ajuntament de Subirats.
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
 
Dissabte, 17 de març 
Vilafranca del Penedès 
Jornada sobre les barraques de pedra seca i mestisses.

Presentació del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
coordinadora Àngels Travé i l’antropòleg Abraham Guillén. 
Presentació barraques mestisses a càrrec de l’escultor i fotògraf 
Projecció dels audiovisuals realitzats per CEPvi, amb la participació del seu director Miquel Vidal. 
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs
Activitat complementària a l’exposició 
Catalunya a la Capella San
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
 
Divendres, 18 de maig 
L’Arboç 
Presentació de la recerca “
Col·loqui amb la participació de Rosa M. Provencio, presidenta de l’Associació Catalana de Puntaires, 
Sergi Sedó, director del Museu de Puntes al Coixí de l’Arboç, Mercè Ribas, directora de l’Escola de 
Puntaires de l’Arboç, Albert Tubau, president de l’Institut d’Es
l’Arboç. Moderació d’Àngels Travé, coordinadora de l’Inventari.
Activitat del programa “Cultura Viva” 
Generalitat de Catalunya 
Acte inclós dins la 31a Edició de la Diada de la Puntaira de Catalunya.
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
 
Diumenge, 23 de setembre 
Sant Pere de Riudebitlles
Projecció del documental: 
7a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic de la Generalitat de Catalunya
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XIV Trobada dels Centres d’Estudis del Penedès “Aigua, estiueigs i la salut al Penedès”.

St. Quintí de Mediona: Àngels Mata, membre del Grup d’Estudis Històrics de St. Quintí de Mediona.
historiadora i directora de la Biblioteca. 
Comarruga: Adriana Rivas, Associació de la Colònia Ferroviària de St. Vicenç.

Sitges: Montse Esquerda i Àngels Pares, historiadores i membres Grup D’Estudis 

Antiga fàbrica del Cal Sagrera. 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Llacuna. Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial de la Generalitat de Catalunya 
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Sant Pau d’Ordal (Subirats) 
Tortells, mones i garlandes al Penedès.  

Coordinat per l’antropòloga, Montserrat Traver. 
Coordinadora Inventari del Patrimoni Immaterial Penedès: Àngels Travé Ràfols
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal. 
Organitzat per l’Institut d’Estudis Penedesencs i Centre d’Estudis Subirats.  
Amb la col·laboració del Centre Agrícola de Sant Pau i l’Ajuntament de Subirats.
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

les barraques de pedra seca i mestisses. 

Presentació del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
coordinadora Àngels Travé i l’antropòleg Abraham Guillén.  
Presentació barraques mestisses a càrrec de l’escultor i fotògraf Josep Massana

audiovisuals realitzats per CEPvi, amb la participació del seu director Miquel Vidal. 
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs 
Activitat complementària a l’exposició Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

a la Capella Sant Joan de Vilafranca 
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Presentació de la recerca “Les Punts de Coixí” a càrrec de M. Carme Rafecas, antropóloga. 
la participació de Rosa M. Provencio, presidenta de l’Associació Catalana de Puntaires, 

Sergi Sedó, director del Museu de Puntes al Coixí de l’Arboç, Mercè Ribas, directora de l’Escola de 
Puntaires de l’Arboç, Albert Tubau, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs i Joan Sans, alcalde de 
l’Arboç. Moderació d’Àngels Travé, coordinadora de l’Inventari. 
Activitat del programa “Cultura Viva” de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la 

 
Edició de la Diada de la Puntaira de Catalunya. 

Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Diumenge, 23 de setembre  
Sant Pere de Riudebitlles 
Projecció del documental: Les fonts del Penedès 

ostra Internacional de Cinema Etnogràfic de la Generalitat de Catalunya 
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“Aigua, estiueigs i la salut al Penedès”. 

St. Quintí de Mediona: Àngels Mata, membre del Grup d’Estudis Històrics de St. Quintí de Mediona. 

Comarruga: Adriana Rivas, Associació de la Colònia Ferroviària de St. Vicenç. 
Sitges: Montse Esquerda i Àngels Pares, historiadores i membres Grup D’Estudis 

Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i 

al Immaterial del Penedès 

vé Ràfols 

Amb la col·laboració del Centre Agrícola de Sant Pau i l’Ajuntament de Subirats. 
i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 

Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

Presentació del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, per part de la 

Josep Massana. 
audiovisuals realitzats per CEPvi, amb la participació del seu director Miquel Vidal.  

Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

” a càrrec de M. Carme Rafecas, antropóloga.  
la participació de Rosa M. Provencio, presidenta de l’Associació Catalana de Puntaires, 

Sergi Sedó, director del Museu de Puntes al Coixí de l’Arboç, Mercè Ribas, directora de l’Escola de 
tudis Penedesencs i Joan Sans, alcalde de 

de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la 

Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

 



 

 

Col·loqui amb Sara Espin, realitzadora del documental, Manel Córdoba i Àngels Travé i Ràfols. 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs.
Col·laboren: Grup de Recerques Històriques de 
Riudebitlles, RTVVilafranca 
Activitat de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de
Aquesta activitat forma part del 
 
 
Dissabte, 29 de setembre
Sant Cugat Sesgarrigues 
Projecció del documental: 
Presentació a càrrec de M. Teresa Sadurní.
Activitat complementària 
Cugat 
Activitat de la 8a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic de la Generalitat de Catalunya.
Activitat del programa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Ge
Catalunya. 
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
 

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. “Muralles Urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni”
Divendres, 19 d’octubre 
Sitges 
XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. 
Acte Inaugural: Il·lm. Sr. Miquel Forn i Fuster; de la Directora
Sitges, Vinyet Panyella i Balcells, i de la presidenta en funcion
Moderadora. Núria Molist i Capella. Llicenciada en Prehistòria, Historia Antiga i Arqueologia (UB). 
Conservadora del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Cap de la secció d’Arqueologia de l’IEP
Conferència inaugural. 45 minuts. A càrrec de la M. Teresa Miró i Alaix, Cap del Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Sitges i  Vilanova i la Geltrú

Targa. Llicenciat en Arqueologia. Màser en Museologia Pedagògica i Doctor en Història d’Amèrica (UB); i 
de Carme Muntaner i Alsina. Llicenciada en Història. Doctora en Història Medieval (UB).
Dissabte, 20 d’octubre 
Vilafranca del Penedès 
XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. 
Discursos institucionals. A càrrec del Sr. Raimon Gusi i Amigo (qui no va poder assistir per raons 
familiars), en representació del President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès; del representant de la 
Fundació Privada Mútua Catalana, Ramon Marrugat i Cu
Dolors Garcia i Martínez. 
Moderador sessió matí. Jordi Farré i Huguet. Llicenciat en Història, especialitat de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia (UB). Màster en Gestió del Patrimoni Cultural (Premi E
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Barcelona. 

Llicenciada amb grau d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (UB). Servei d’Arqueologia de 
Barcelona. 
Ponència. 45 minuts. Les 

Roca. Llicenciat en Història. Màster en Museologia i gestió del patrimoni cultural (UB).
Ponència. 45 minuts. Muralles i fortificacions de Tarragona, de fortificació a monument se

A càrrec de  Joan Menchon i Bes. Llicenciat amb Grau d’Història Antiga i Arqueologia (UB). Màster en 
Arqueologia Medieval (UB). Màster en Gestió de Patrimoni (UB). Postgrau en Ceràmica Medieval i 
Postmedieval (UB). 
Ponència. 45 minuts. La 

intervencions arqueològiques al nucli històric i a l’entorn de l’església de Sant Julia. 

Roig i Buxó. Llicenciat en Història, especialitat en Arqueologia
Moderadora sessió tarda:  Gemma Sabaté i Piqué. Llicenciada en Prehistòria, Història Antiga i 
Arqueologia (UB) 
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Col·loqui amb Sara Espin, realitzadora del documental, Manel Córdoba i Àngels Travé i Ràfols. 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs. 

Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de Riudebitlles, Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles, RTVVilafranca  i Consell Comarcal de l’Alt Penedès . 
Activitat de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Dissabte, 29 de setembre 
 

Projecció del documental: “Les garlandes de Santa Fe del Penedès” 
Presentació a càrrec de M. Teresa Sadurní. 
Activitat complementària en el marc de la Mostra Audiovisual de Medi Ambient de la Fira Eco Sant 

Activitat de la 8a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic de la Generalitat de Catalunya.
Activitat del programa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Ge

Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. “Muralles Urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni”
 

I Jornades d’Estudis Penedesencs. “Muralles Urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni”
Il·lm. Sr. Miquel Forn i Fuster; de la Directora-gerent del Consorci del Patrimoni de 

Sitges, Vinyet Panyella i Balcells, i de la presidenta en funcions de l’IEP, Dolors Garcia i Martínez. 
Moderadora. Núria Molist i Capella. Llicenciada en Prehistòria, Historia Antiga i Arqueologia (UB). 
Conservadora del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Cap de la secció d’Arqueologia de l’IEP

l. 45 minuts. A càrrec de la M. Teresa Miró i Alaix, Cap del Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. 

Les muralles de Sitges i  Vilanova i la Geltrú. 45 minuts. A càrrec de Joan Garcia i 
Arqueologia. Màser en Museologia Pedagògica i Doctor en Història d’Amèrica (UB); i 

de Carme Muntaner i Alsina. Llicenciada en Història. Doctora en Història Medieval (UB).

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. “Muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni”
Discursos institucionals. A càrrec del Sr. Raimon Gusi i Amigo (qui no va poder assistir per raons 
familiars), en representació del President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès; del representant de la 
Fundació Privada Mútua Catalana, Ramon Marrugat i Cuyas, i de la presidenta en funcions de l’IEP,  
Dolors Garcia i Martínez.  
Moderador sessió matí. Jordi Farré i Huguet. Llicenciat en Història, especialitat de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia (UB). Màster en Gestió del Patrimoni Cultural (Premi Extraordinari de Màster) UB. 

Les muralles de Barcelona. 45 minuts. A càrrec de la Carme Miró i Alaix.  
Llicenciada amb grau d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (UB). Servei d’Arqueologia de 

Les muralles de Vilafranca del Penedès. 45 minuts. A càrrec del Josep M. Feliu i 
Roca. Llicenciat en Història. Màster en Museologia i gestió del patrimoni cultural (UB).

Muralles i fortificacions de Tarragona, de fortificació a monument se

A càrrec de  Joan Menchon i Bes. Llicenciat amb Grau d’Història Antiga i Arqueologia (UB). Màster en 
Arqueologia Medieval (UB). Màster en Gestió de Patrimoni (UB). Postgrau en Ceràmica Medieval i 

muralla i el vall de la vila fortificada baix medieval de l’Arboç (segles XIV

intervencions arqueològiques al nucli històric i a l’entorn de l’església de Sant Julia. 

Roig i Buxó. Llicenciat en Història, especialitat en Arqueologia i Història Antiga i Medieval (UAB). 
Moderadora sessió tarda:  Gemma Sabaté i Piqué. Llicenciada en Prehistòria, Història Antiga i 
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Col·loqui amb Sara Espin, realitzadora del documental, Manel Córdoba i Àngels Travé i Ràfols.  

Sant Pere de Riudebitlles, Ajuntament de Sant Pere de 

Activitat de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de  Catalunya 
projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

en el marc de la Mostra Audiovisual de Medi Ambient de la Fira Eco Sant 

Activitat de la 8a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic de la Generalitat de Catalunya. 
Activitat del programa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de 

Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. “Muralles Urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni” 

“Muralles Urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni” 
gerent del Consorci del Patrimoni de 
s de l’IEP, Dolors Garcia i Martínez.  

Moderadora. Núria Molist i Capella. Llicenciada en Prehistòria, Historia Antiga i Arqueologia (UB). 
Conservadora del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Cap de la secció d’Arqueologia de l’IEP 

l. 45 minuts. A càrrec de la M. Teresa Miró i Alaix, Cap del Servei d’Arqueologia i 

. 45 minuts. A càrrec de Joan Garcia i 
Arqueologia. Màser en Museologia Pedagògica i Doctor en Història d’Amèrica (UB); i 

de Carme Muntaner i Alsina. Llicenciada en Història. Doctora en Història Medieval (UB). 

“Muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni” 
Discursos institucionals. A càrrec del Sr. Raimon Gusi i Amigo (qui no va poder assistir per raons 
familiars), en representació del President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès; del representant de la 

yas, i de la presidenta en funcions de l’IEP,  

Moderador sessió matí. Jordi Farré i Huguet. Llicenciat en Història, especialitat de Prehistòria, Història 
xtraordinari de Màster) UB.  

45 minuts. A càrrec de la Carme Miró i Alaix.  
Llicenciada amb grau d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (UB). Servei d’Arqueologia de 

. 45 minuts. A càrrec del Josep M. Feliu i 
Roca. Llicenciat en Història. Màster en Museologia i gestió del patrimoni cultural (UB). 

Muralles i fortificacions de Tarragona, de fortificació a monument segle II aC –XXI.  

A càrrec de  Joan Menchon i Bes. Llicenciat amb Grau d’Història Antiga i Arqueologia (UB). Màster en 
Arqueologia Medieval (UB). Màster en Gestió de Patrimoni (UB). Postgrau en Ceràmica Medieval i 

muralla i el vall de la vila fortificada baix medieval de l’Arboç (segles XIV-XVI): 

intervencions arqueològiques al nucli històric i a l’entorn de l’església de Sant Julia.  A càrrec de Jordi 
i Història Antiga i Medieval (UAB).  

Moderadora sessió tarda:  Gemma Sabaté i Piqué. Llicenciada en Prehistòria, Història Antiga i 



 

 

Ponència. 45 minuts. La muralla medieval de Montblanc. Estudi, restauració i museïtzació.

Carles Brull i Casado, i del Josep Maria Vila i Carabasa.  
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Granollers, nous reptes per a pedres velles. 

Guàrdia i Llorens. 
Ponència. 45 minuts. Vocabulari referit a muralles i altres construccions defensi

de Ramon Marrugat i Cuyàs.  Doctorat en Filologia catalana (URV). 
Debat. 30 minuts. 
Dissabte, 21 d’octubre 
Calafell 
XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. 
Discursos institucionals. A càrrec de Il·lm. Sr. Ramon Ferrer Solé (qui no va poder assitir per malatia); de 
Josep Santesmases i Ollé en representació de  i de la presidenta en funcions de l’IEP,  Dolors Garcia i 
Martínez. 
Moderadora. Carmé Miró i Alaix
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Calafell

Història (UB), especialitat de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Tècnic de Patrimoni Històric de 
l’Ajuntament de Calafell. 
Comunicació. 30 minuts. 
cultural a revalorar. A càrrec de Magí Miret i Mestré, arqueòleg  i d’Òscar Valverde i Moliné, arquitecte. 
Comunicació. 30 minuts. 
Llicenciat en Historia (UAB). Postgrau en Tecnologías de Documentació Geométrica y Representación del 
Patrimonio pel CSIC-INCIPIT.
Comunicació. 30 minuts. 
evidències arqueològiques al carrer Sotstinent Navarro, 12

en Història (UB),  Carme Miró i Alaix, Arqueòloga del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Responsable 
del Pla Bàrcino i del Departament de documenta
Santiago Riera i Mora, Catedràtic. Secció de Prehistòria i Arqueologia de la UB. Director del projecte 
Paleo Bàrcino.  
Comunicació. 30 minuts. 
d’Isidre Pastor i Batalla. Llicenciat amb grau en Història Medieval i Llicenciat en Història de l’Art (UB) 
Debat. 30 minuts.  
Visita Guiada a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. 75 minuts. A càrrec de  Josep Pou i Vallés.  

Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
 
Dissabte, 17 de novembre
Torrelavit 
Taller de Memòria Oral: “Tocs de campanes”
Participa Jesús Martínez, Campaner de la Catedral de Tarragona. 
Coordina: Àngels Travé Ràfols
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs.  
Activitat del programa Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya.
En conveni amb l’Ajuntament de Torrelavit
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari de
 
Dissabte, 24 de novembre
Sant Jaume dels Domenys
Taller de Memòria Oral: “Cultiu de l’olivera i elaboració de l’oli al Penedès”
A càrrec d’Abraham Guillen
Coordinadora: Àngels Travé Ràfols
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs.
Col·labora: Cellers Domenys
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Activitat del programa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de 
Catalunya. 
Aquesta activitat forma part del projecte
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La muralla medieval de Montblanc. Estudi, restauració i museïtzació.

es Brull i Casado, i del Josep Maria Vila i Carabasa.   
Les muralles de Granollers, nous reptes per a pedres velles. 

Vocabulari referit a muralles i altres construccions defensi

de Ramon Marrugat i Cuyàs.  Doctorat en Filologia catalana (URV).  

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. “Muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni”
institucionals. A càrrec de Il·lm. Sr. Ramon Ferrer Solé (qui no va poder assitir per malatia); de 

Josep Santesmases i Ollé en representació de  i de la presidenta en funcions de l’IEP,  Dolors Garcia i 

Moderadora. Carmé Miró i Alaix 
Les muralles de Calafell. A càrrec de Josep Pou i Vallés. Llicenciat en Geografia i 

Història (UB), especialitat de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Tècnic de Patrimoni Històric de 
 

Comunicació. 30 minuts. Les fortificacions de les guerres carlines a Vilanova i la Geltrú: un patrimoni 

A càrrec de Magí Miret i Mestré, arqueòleg  i d’Òscar Valverde i Moliné, arquitecte. 
Comunicació. 30 minuts. El baluard de Sant Antoni (Barcelona). A càrrec d’
Llicenciat en Historia (UAB). Postgrau en Tecnologías de Documentació Geométrica y Representación del 

INCIPIT. 
Comunicació. 30 minuts. Viure extramurs i l’expansió urbana fora les muralles romanes de Bàrcino. L

evidències arqueològiques al carrer Sotstinent Navarro, 12-16. A càrrec de Jordi Ramos i Ruiz, Llicenciat 
en Història (UB),  Carme Miró i Alaix, Arqueòloga del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Responsable 
del Pla Bàrcino i del Departament de documentació, difusió, recerca i arqueologia preventiva; i  del Dr. 
Santiago Riera i Mora, Catedràtic. Secció de Prehistòria i Arqueologia de la UB. Director del projecte 

Comunicació. 30 minuts. Els conjunts emmurallats: entre la posada en valor i l

d’Isidre Pastor i Batalla. Llicenciat amb grau en Història Medieval i Llicenciat en Història de l’Art (UB) 

Visita Guiada a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. 75 minuts. A càrrec de  Josep Pou i Vallés.  

at de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya

Dissabte, 17 de novembre 

“Tocs de campanes” 
Participa Jesús Martínez, Campaner de la Catedral de Tarragona.  

Ràfols 
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs.   
Activitat del programa Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya.
En conveni amb l’Ajuntament de Torrelavit 
Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès

Dissabte, 24 de novembre 
Sant Jaume dels Domenys 

“Cultiu de l’olivera i elaboració de l’oli al Penedès” 
A càrrec d’Abraham Guillen 
Coordinadora: Àngels Travé Ràfols 

d’Estudis Penedesencs. 
Col·labora: Cellers Domenys 
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys 
Activitat del programa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de 

Aquesta activitat forma part del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès
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La muralla medieval de Montblanc. Estudi, restauració i museïtzació. A càrrec del 

Les muralles de Granollers, nous reptes per a pedres velles.  A càrrec de Marc 

Vocabulari referit a muralles i altres construccions defensives al Penedès.  A càrrec 

“Muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni” 
institucionals. A càrrec de Il·lm. Sr. Ramon Ferrer Solé (qui no va poder assitir per malatia); de 

Josep Santesmases i Ollé en representació de  i de la presidenta en funcions de l’IEP,  Dolors Garcia i 

. A càrrec de Josep Pou i Vallés. Llicenciat en Geografia i 
Història (UB), especialitat de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Tècnic de Patrimoni Històric de 

rtificacions de les guerres carlines a Vilanova i la Geltrú: un patrimoni 

A càrrec de Magí Miret i Mestré, arqueòleg  i d’Òscar Valverde i Moliné, arquitecte.  
. A càrrec d’Emiliano Hinojo i Garcia. 

Llicenciat en Historia (UAB). Postgrau en Tecnologías de Documentació Geométrica y Representación del 

Viure extramurs i l’expansió urbana fora les muralles romanes de Bàrcino. Les 

A càrrec de Jordi Ramos i Ruiz, Llicenciat 
en Història (UB),  Carme Miró i Alaix, Arqueòloga del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Responsable 

ció, difusió, recerca i arqueologia preventiva; i  del Dr. 
Santiago Riera i Mora, Catedràtic. Secció de Prehistòria i Arqueologia de la UB. Director del projecte 

Els conjunts emmurallats: entre la posada en valor i l’habitabilitat. A càrrec 
d’Isidre Pastor i Batalla. Llicenciat amb grau en Història Medieval i Llicenciat en Història de l’Art (UB)  

Visita Guiada a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. 75 minuts. A càrrec de  Josep Pou i Vallés.   

at de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 

Activitat del programa Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya. 

l Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

Activitat del programa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de 

de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 



 

 

Dissabte, 22 de desembre
Vilafranca del Penedès 
Any Fabra 
“En Record del Mestre Fabra”

• Representació teatral Mestre Fabra (monòleg) a càrrec de Rosa Cadafalch

• Presentació del web del Parlar Pe
http://www.iepenedesencs.org/parlarpenedesenc/index.php

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs, Doctor en filologia catalana, Cap de la Secció del Parlar 
Penedesenc de l’IEP; i de
del web del Parlar Penedesenc

 

Calendari d'execució d'activitats 

Data 2018 Activitat

18 de febrer  Presentació llibre

Penedès"

6 de març  Inauguració exposicions “Construint el territori. 

Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” i 

“Barraques mestisses”

Del 6 de març al 

8 d’abril 

Presència de personal de l’IEP a les exposicions, en horari 

de dimecres a diumenge i atenció a públic en horari 

especial de Setmana Santa.

10 de març  XIV Trobada de Centres d’Estudis del Penedès i sessió 

participativa de l’Inventari del Penedès: “Aigua, estiueigs i 

salut al Penedès”

11 de març Taller de memòria oral “Tortells, mones i garlandes al 

Penedès”.

17 de març  Jornada “Les barraques de pedra seca i mestisses” 

vinculada a l’exposició “Construint el territori”

18 de març “Passejada guiada a les barraques mestisses” activitat 

vinculada a les Jornada i a l’exposició. 

8 d’abril Visita guiades a “Les barraques de pedra seca i al poble de 

Bonastre”

13, 14 i 15 d'abril  Presència a estand de la Fira Recercat. Plafons i fulletons 

informatius de l'Inventari i les activitats OPEI

23 d'abril  Festa de Sant Jordi, parada de llibres, plafons i fulletons 

informatius de l'Inventari i de les activitats.

28 i 29 d'abril  V Jornades Arnau Estella d'Estudis Bonastrencs

18 de maig Cultura Viva, presentació de la recerca “Les Puntes de 

Coixí”
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Dissabte, 22 de desembre 

“En Record del Mestre Fabra” 

Representació teatral Mestre Fabra (monòleg) a càrrec de Rosa Cadafalch

Presentació del web del Parlar Penedèsenc.  
http://www.iepenedesencs.org/parlarpenedesenc/index.php 

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs, Doctor en filologia catalana, Cap de la Secció del Parlar 
Penedesenc de l’IEP; i de Josep Anton Calvet i Butí, Cap de la Secció d’Història de l’IEP i desenvolupador 
del web del Parlar Penedesenc 

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

Calendari d'execució d'activitats  

Activitat 

Presentació llibre "Fires i Mercats a Vilafranca i al 

Penedès" 

Inauguració exposicions “Construint el territori. 

Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” i 

“Barraques mestisses” 

Presència de personal de l’IEP a les exposicions, en horari 

de dimecres a diumenge i atenció a públic en horari 

especial de Setmana Santa. 

XIV Trobada de Centres d’Estudis del Penedès i sessió 

participativa de l’Inventari del Penedès: “Aigua, estiueigs i 

salut al Penedès” 

Taller de memòria oral “Tortells, mones i garlandes al 

Penedès”. 

Jornada “Les barraques de pedra seca i mestisses” 

vinculada a l’exposició “Construint el territori” 

“Passejada guiada a les barraques mestisses” activitat 

vinculada a les Jornada i a l’exposició.  

Visita guiades a “Les barraques de pedra seca i al poble de 

Bonastre” 

resència a estand de la Fira Recercat. Plafons i fulletons 

informatius de l'Inventari i les activitats OPEI 

Festa de Sant Jordi, parada de llibres, plafons i fulletons 

informatius de l'Inventari i de les activitats. 

V Jornades Arnau Estella d'Estudis Bonastrencs 

Cultura Viva, presentació de la recerca “Les Puntes de 

Coixí” 
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Representació teatral Mestre Fabra (monòleg) a càrrec de Rosa Cadafalch, 

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs, Doctor en filologia catalana, Cap de la Secció del Parlar 
Josep Anton Calvet i Butí, Cap de la Secció d’Història de l’IEP i desenvolupador 

MMATERIAL 

Lloc/Espai 

Sant Pere de Riudebitlles  

(Alt Penedès) 

Capella de Sant Joan de 

Vilafranca del Penedès  (Alt 

Penedès) 

Presència de personal de l’IEP a les exposicions, en horari Capella de Sant Joan de 

Vilafranca del Penedès  (Alt 

Penedès) 

participativa de l’Inventari del Penedès: “Aigua, estiueigs i 

La Llacuna (Anoia) 

Sant Pau d’Ordal - Subirats 

(Alt  Penedès) 

Seu de l’IEP a Vilafranca  (Alt 

Penedès) 

Sant Pau d’Ordal (Alt 

Penedès) 

Visita guiades a “Les barraques de pedra seca i al poble de Bonastre (Baix Penedès) 

resència a estand de la Fira Recercat. Plafons i fulletons Manresa (Bages) 

Festa de Sant Jordi, parada de llibres, plafons i fulletons Vilafranca  del Penedès 

 i Vilanova  (Garraf) 

Bonastre (Baix Penedès) 

L’Arboç (Baix Penedès)  



 

 

2 de juny Etnologia en Xarxa, taula rodona “El vocabulari dels 

pescadors”. 

23 de setembre Mostra de Cinema, documental “Les Font del Penedès”

29 de setembre Mostra de Cinema, documental "Garlandes al Penedès” 

20, 21 i 22 

d'octubre 

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs, “Muralles urbanes, 

diàleg entre ciutat i patrimoni”

17 de novembre  Taller de memòria oral “Tocs de campana al Penedès”

24 de novembre Taller de memòria oral “El cultiu de l’olivera i l’elaboració 

de l’oli” 

20 de desembre 

(prevista) 

Conferència Pessebres. La perspectiva immaterial única 

forma de salvaguarda a càrrec de Jordi Montlló

22 de desembre 

(prevista) 

Acte “En record del Mestre Fabra”. Representació teatral i 

presentació del 

Al llarg de l'any Tasques ordinàries antena OPEI. Reunions amb entitats 

per organització d'activitats

Al llarg de l'any Cartells, notes de premsa, 

d'activitats.  Intervencions las mitjans locals

 

Durant el període de l'1 de gener al 18 de desembre  2018

• Aplicació del Pla de Participació

• Coordinació del grup de treball.

• Continuació del treball de camp i la validació

• Incorporació de millores en el gestor de continguts Drupal "Immaterial Penedès", que 
asseguren el bon func

• Publicació de recursos bibliogràfics

• Aplicació del Pla de Comunicació
els elements publicats al Drupal "Immaterial Penedès".

• Difusió dels elements de l’Inventari a través de diferents

• Incorporació dels 

Pla de Participació i sessió participativa 

La Convenció de la UNESCO

del patrimoni cultural immaterial, i molt especialment, de les comunitats, grups i individus que 

mantenen viu aquest patrimoni. Per tant, per tal d'implicar en la elaboració de l

als centres d'estudis i els estudiosos del territori es va  elaborar un Pla de participació. La primera sessió 

participativa es va fer a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), l’abril de 2015, en el marc de la XI Trobada 

de Centres d’Estudis i de Recerca del Penedès. La segona sessió participativa es va fer en el marc de la 

XII Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès, que es va fer el febrer de 2016, a Vilanova i la 

Geltrú (Garraf), en la que es va explicar la metodologia

Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres l'Ebre i la participació en la fase d’incorporació dels recursos 
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Etnologia en Xarxa, taula rodona “El vocabulari dels 

pescadors”.  

Mostra de Cinema, documental “Les Font del Penedès” 

Mostra de Cinema, documental "Garlandes al Penedès” 

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs, “Muralles urbanes, 

diàleg entre ciutat i patrimoni” 

Taller de memòria oral “Tocs de campana al Penedès” 

Taller de memòria oral “El cultiu de l’olivera i l’elaboració 

de l’oli”  

Conferència Pessebres. La perspectiva immaterial única 

forma de salvaguarda a càrrec de Jordi Montlló 

Acte “En record del Mestre Fabra”. Representació teatral i 

presentació del web “Lèxic penedesenc” 

Tasques ordinàries antena OPEI. Reunions amb entitats 

per organització d'activitats 

Cartells, notes de premsa, anuncis i informació 

d'activitats.  Intervencions las mitjans locals 

període de l'1 de gener al 18 de desembre  2018 les tasques realitzades són:

Pla de Participació amb una sessió participativa. 

Coordinació del grup de treball. 

treball de camp i la validació de fitxes d’elements del l’Inventari. 

Incorporació de millores en el gestor de continguts Drupal "Immaterial Penedès", que 
asseguren el bon funcionament. 

recursos bibliogràfics. 

Pla de Comunicació, especialment de comunicació 2.0 per a difondre el projecte i 
els elements publicats al Drupal "Immaterial Penedès". 

dels elements de l’Inventari a través de diferents actes i activitats.

Incorporació dels objectius d’aplicabilitat del projecte d’Inventari. 

Pla de Participació i sessió participativa  

Convenció de la UNESCO demana i promou la participació del conjunt de la societat en la salvaguarda 

del patrimoni cultural immaterial, i molt especialment, de les comunitats, grups i individus que 

aquest patrimoni. Per tant, per tal d'implicar en la elaboració de l

als centres d'estudis i els estudiosos del territori es va  elaborar un Pla de participació. La primera sessió 

participativa es va fer a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), l’abril de 2015, en el marc de la XI Trobada 

Estudis i de Recerca del Penedès. La segona sessió participativa es va fer en el marc de la 

XII Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès, que es va fer el febrer de 2016, a Vilanova i la 

Geltrú (Garraf), en la que es va explicar la metodologia emprada en l’elaboració del l'Inventari del 

Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres l'Ebre i la participació en la fase d’incorporació dels recursos 
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Calafell (Baix Penedès) 

 Sant Pere de Riudebitlles 

(Alt Penedès) 

Mostra de Cinema, documental "Garlandes al Penedès”  Fira ECO Sant Cugat 

Sesgarrig.  (Alt Penedès.) 

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs, “Muralles urbanes, Sitges (Garraf), el Vendrell 

(Baix Penedès) i Vilafranca 

(Alt Penedès) 

Torrelavit  (Alt Penedès) 

Taller de memòria oral “El cultiu de l’olivera i l’elaboració Sant Jaume dels Domenys 

(Baix Penedès) 

Conferència Pessebres. La perspectiva immaterial única IEP a Vilafranca del Penedès 

Acte “En record del Mestre Fabra”. Representació teatral i Vinseum a Vilafranca del 

Penedès 

Tasques ordinàries antena OPEI. Reunions amb entitats 4 comarques vegueria del 

Penedès, Barcelona, etc. 

Diferents suports i canals de 

comunicació. 

les tasques realitzades són: 

de fitxes d’elements del l’Inventari.  

Incorporació de millores en el gestor de continguts Drupal "Immaterial Penedès", que 

, especialment de comunicació 2.0 per a difondre el projecte i 

actes i activitats. 

demana i promou la participació del conjunt de la societat en la salvaguarda 

del patrimoni cultural immaterial, i molt especialment, de les comunitats, grups i individus que 

aquest patrimoni. Per tant, per tal d'implicar en la elaboració de l'Inventari del Penedès 

als centres d'estudis i els estudiosos del territori es va  elaborar un Pla de participació. La primera sessió 

participativa es va fer a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), l’abril de 2015, en el marc de la XI Trobada 

Estudis i de Recerca del Penedès. La segona sessió participativa es va fer en el marc de la 

XII Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès, que es va fer el febrer de 2016, a Vilanova i la 

emprada en l’elaboració del l'Inventari del 

Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres l'Ebre i la participació en la fase d’incorporació dels recursos 



 

 

bibliogràfics de l’Inventari del PCI del Penedès. Finalment, la tercera 

de març de 2018, a la Llacuna (Anoia) en el marc XIV Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del 

Penedès. En aquesta sessió es va treballar de manera col·laborativa un element de patrimoni 

immaterial, “Aigua, estiueig i salut al Penedès

s’ha incorporat a l’Inventari del PCI del Penedès. Els centres d’estudis i estudiosos que hi van participar 

són: 

 

Centre d’Estudis Llacunencs 

Grup d’Estudis Històrics -  

Biblioteca Jaume Vila i Pascual 

Associació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders. 

Grup d'Estudis Sitgetans -

El Martinet - Butlletí Local de Sant Martí Sarroca. 

Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de Riudebitlles.

Grup de Recerques El Podall 

Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell 

 

També hi van fer aportacions els membres dels centres estudis assistents a la Trobada:

Associació per a la difusió de la Història de Santa Oliva (ADHSO) 

Centre d’Estudis de Subirats  (CESUB)  

Centre d’Estudis Sadurninencs 

Grup de Recerca del Mil·lenari del Pla del Penedès

Grup de Divulgació d’Oficis d’Abans i Tradició 

Associació Cultural de Mediona

 A data 18 de desembre s’han 

Penedès al web Immaterial Penedès 

treball de camp i la validació de 

 

Nom 

Elaboració del paper 

Adoberies i processos de la pell

L'ofici de pastor d'ovelles

Elaboració del cava 

Activitat pesquera 

Puntes de Coixí 

Gall del Penedès 

Ofici de margener i tècnica de la pedra seca

Elaboració de productes pirotècnics al Penedès 

Elaboració de farina al Penedès

Producció i conreu de cereals
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bibliogràfics de l’Inventari del PCI del Penedès. Finalment, la tercera sessió participativa

de març de 2018, a la Llacuna (Anoia) en el marc XIV Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del 

Penedès. En aquesta sessió es va treballar de manera col·laborativa un element de patrimoni 

Aigua, estiueig i salut al Penedès” que ha elaborat l’antropòloga M. Teresa Hernández i 

s’ha incorporat a l’Inventari del PCI del Penedès. Els centres d’estudis i estudiosos que hi van participar 

Centre d’Estudis Llacunencs – La Llacuna. 

  Sant Quintí de Mediona. 

oteca Jaume Vila i Pascual -  Gelida. 

Associació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders.  

- Sitges. 

Butlletí Local de Sant Martí Sarroca.  

Grup de Recerques Històriques de Sant Pere de Riudebitlles. 

de Recerques El Podall - Torrelavit. 

Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell – Cubelles.  

També hi van fer aportacions els membres dels centres estudis assistents a la Trobada:

Associació per a la difusió de la Història de Santa Oliva (ADHSO) - Santa Oliva 

Centre d’Estudis de Subirats  (CESUB)  -  Subirats 

Centre d’Estudis Sadurninencs – Sant Sadurní d’Anoia 

Grup de Recerca del Mil·lenari del Pla del Penedès 

Grup de Divulgació d’Oficis d’Abans i Tradició - Pla del Penedès 

Associació Cultural de Mediona  

A data 18 de desembre s’han publicat 32 fitxes d'elements del patrimoni cultural immaterial del 

Penedès al web Immaterial Penedès http://immaterialpenedes.cat/.  Actualment s’està acabant el 

la validació de 18 fitxes d’elements més.  

Categoria 

1 - Activitats productives 

Adoberies i processos de la pell 1 - Activitats productives 

L'ofici de pastor d'ovelles 1 - Activitats productives 

1 - Activitats productives 

1 - Activitats productives 

1- Activitats productives

1- Activitats productives

Ofici de margener i tècnica de la pedra seca 1 - Activitats productives 

Elaboració de productes pirotècnics al Penedès  1 - Activitats productives 

Elaboració de farina al Penedès 1 - Activitats productives 

Producció i conreu de cereals 1 - Activitats productives 
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sessió participativa es va fer el 10 

de març de 2018, a la Llacuna (Anoia) en el marc XIV Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del 

Penedès. En aquesta sessió es va treballar de manera col·laborativa un element de patrimoni 

aborat l’antropòloga M. Teresa Hernández i 

s’ha incorporat a l’Inventari del PCI del Penedès. Els centres d’estudis i estudiosos que hi van participar 

També hi van fer aportacions els membres dels centres estudis assistents a la Trobada: 

d'elements del patrimoni cultural immaterial del 

.  Actualment s’està acabant el 

Activitats productives  

Activitats productives  

Activitats productives  

Activitats productives  

Activitats productives  

Activitats productives 

Activitats productives 

Activitats productives  

Activitats productives  

Activitats productives  

Activitats productives  



 

 

Conreu de l’olivera al Penedès

Producció d’oli al Penedès

Festes dels Reis - Igualada 

La Candelera i Sant Blai a Tossa de Montbui 

Festes Majors d’Hivern de Sant Pau

Tres Tombs d’Igualada 

Festes de Sant Antoni a Vilanova

Festes de Sant Sebastià 

Aplecs de dilluns de Pasqua

Festes de Corpus 

Festa Major de Sant Pau a Sant Pere de Ribes

Aplecs de primavera i inici d’estiu

Colles de Falcons 

Caramelles 

Embotits de la Llacuna 

El Xató  

Cargolada de Banyeres del Penedès  

Carquinyolis i bufats 

Aigua, estiueigs i salut 

Confraries  de pescadors

Administradors i pabordes
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Conreu de l’olivera al Penedès 1 - Activitats productives 

Producció d’oli al Penedès 1 - Activitats productives 

Igualada  2 - Creences, rituals festius

La Candelera i Sant Blai a Tossa de Montbui  2 -Creences, rituals festius

Festes Majors d’Hivern de Sant Pau 2 - Creences, rituals festius

2 - Creences, rituals festius

Festes de Sant Antoni a Vilanova 2 -Creences, rituals festius

2 - Creences, rituals festius

Aplecs de dilluns de Pasqua 2 - Creences, festes, rituals

2 - Creences, festes, rituals

Festa Major de Sant Pau a Sant Pere de Ribes 2 - Creences, festes, rituals

Aplecs de primavera i inici d’estiu 2 - Creences, festes, rituals

3 – Representacions, jocs

5 - Manifestacions musicals

6- Salut, alimentació, gastronomia

6 - Salut, alimentació, 

gastronomia 

Cargolada de Banyeres del Penedès   6 - Salut, alimentació, 

gastronomia 

6 - Salut, alimentació, 

gastronomia 

6 - Salut, alimentació, 

gastronomia 

 7 - Formes de sociabilitat

Administradors i pabordes 7 - Formes de sociabilitat
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Activitats productives  

Activitats productives  

Creences, rituals festius 

Creences, rituals festius 

Creences, rituals festius 

Creences, rituals festius 

Creences, rituals festius 

Creences, rituals festius 

Creences, festes, rituals 

Creences, festes, rituals 

Creences, festes, rituals 

Creences, festes, rituals 

Representacions, jocs 

Manifestacions musicals 

Salut, alimentació, gastronomia 

Formes de sociabilitat 

Formes de sociabilitat 



 

 

 

 

 

També s’han catalogat i publicat al web Immaterial Penedès més de 

llibres, revistes, d'articles, fotografies, documents sonors i altres. La metodologia emprada és contactar i 

visitar els ajuntaments i les biblioteques de 

Des de Secretaria de l'IEP

persones antropòlogues que formen l’equip de treball, la tramitació comptable de les factures, 

pagaments, etc. També han donat suport a les reunions de l’equip de treball, a les activitats, etc.

L’equip de treball està format per persones antropòlogues (escollides en un procés de selecció realitzat 

el setembre de 2016) i durant aquest any 2018 s’han fet enc

investigadores:  

Coordinació i equip de treball 

Des del més gener fins el desembre de 2018 s’ha fet, per part de la coordinadora científica, formada per 

a directora – coordinadora del projecte d'Inventari, Àngels Travé i les

Hernández, Marc Ballester i Rosa Rodríguez, la 

s’havia realitzar el treball de camp.

A data 18 de desembre s’han 

Penedès al web Immaterial Penedès 

treball de camp i la validació de 

0
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8
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Fitxes Inventari Patrimoni Cultural Immaterial 

També s’han catalogat i publicat al web Immaterial Penedès més de 800 referències documentals

llibres, revistes, d'articles, fotografies, documents sonors i altres. La metodologia emprada és contactar i 

els ajuntaments i les biblioteques de l’àmbit territorial de la vegueria del Penedès.

Secretaria de l'IEP (M. Pilar Tarrada i M. Isabel Segòvia) han fet la gestió dels encàrrecs a les 

persones antropòlogues que formen l’equip de treball, la tramitació comptable de les factures, 

s, etc. També han donat suport a les reunions de l’equip de treball, a les activitats, etc.

està format per persones antropòlogues (escollides en un procés de selecció realitzat 

el setembre de 2016) i durant aquest any 2018 s’han fet encàrrecs a les següents persones 

Coordinació i equip de treball  

Des del més gener fins el desembre de 2018 s’ha fet, per part de la coordinadora científica, formada per 

coordinadora del projecte d'Inventari, Àngels Travé i les persones antropòlogues, Maite 

Hernández, Marc Ballester i Rosa Rodríguez, la revisió, ampliació  i validació de fitxes d’elements, que ja 

s’havia realitzar el treball de camp. 

A data 18 de desembre s’han publicat 32 fitxes d'elements del patrimoni cultura

Penedès al web Immaterial Penedès http://immaterialpenedes.cat/.  Actualment s’està acabant el 

treball de camp i la validació de 18 fitxes d’elements més.  

FITXES PUBLICADES
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800 referències documentals, entre 

llibres, revistes, d'articles, fotografies, documents sonors i altres. La metodologia emprada és contactar i 

l’àmbit territorial de la vegueria del Penedès. 

(M. Pilar Tarrada i M. Isabel Segòvia) han fet la gestió dels encàrrecs a les 

persones antropòlogues que formen l’equip de treball, la tramitació comptable de les factures, 

s, etc. També han donat suport a les reunions de l’equip de treball, a les activitats, etc. 

està format per persones antropòlogues (escollides en un procés de selecció realitzat 

àrrecs a les següents persones 

Des del més gener fins el desembre de 2018 s’ha fet, per part de la coordinadora científica, formada per 

persones antropòlogues, Maite 

de fitxes d’elements, que ja 

d'elements del patrimoni cultural immaterial del 

.  Actualment s’està acabant el 

FITXES PUBLICADES



 

 

Nom  

Araüna Baró, Núria 

Ballester Torrents, Marc

Guillén Villar, Abraham

Hernández Sahagún, M. Teresa

Montlló Bolart, Jordi 

Puigbó Testagorga, Josep

Rafecas Rafecas, M. Carme 

Rodriguez García, Rosa

Solé Armajach, Josep 

Sancho París, Daniel 

Travé Ràfols, M. Àngels

Traver Vives, Montserrat

Domenjo, Anna 

Roset, Isidre 

Martínez, Jesús 

Massa, Josep 

Bayer, Xavier 

 

 

Els ingressos del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès de l’any 2018 són 

de 46.500,00 € del qual l’import total de les factures dels investigadors suposa un 83,94% 

 

El treball de camp s'està realitzant seguint les directrius de la UNESCO, la metodologia i els criteris 

establerts en el Plan Nacional de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, amb  la participac

Autònomes) i amb les fitxes i indicacions aprovades per la Direcció General de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, que estableixen set categories per a la gestió i 

salvaguarda del Patrimoni Cultur

Difusió dels resultats i treballs de l'Inventari 

El pla de comunicació i difusió del projecte té per objectiu establir els criteris que s'han d'aplicar a les 

accions de comunicació i difusió per tal d'aconseguir una àmplia reper

realitzades especialment en donar a conèixer la recerca i també  en la difusió del projecte d'Inventari del 

Patrimoni Cultural del Penedès i dels culturals immaterials penedesencs.
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Funció  

Antropòloga   

Ballester Torrents, Marc Antropòleg 

Guillén Villar, Abraham Antropòleg 

Hernández Sahagún, M. Teresa Antropòloga 

Antropòleg 

Puigbó Testagorga, Josep Antropòleg 

Rafecas Rafecas, M. Carme  Antropòloga 

Rodriguez García, Rosa Antropòloga 

Antropòleg 

Historiador 

Travé Ràfols, M. Àngels Coordinadora Inventari 

Traver Vives, Montserrat Antropòloga 

 

 

 

 

Els ingressos del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès de l’any 2018 són 

€ del qual l’import total de les factures dels investigadors suposa un 83,94% 

s'està realitzant seguint les directrius de la UNESCO, la metodologia i els criteris 

Plan Nacional de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, amb  la participació de les Comunitats 

Autònomes) i amb les fitxes i indicacions aprovades per la Direcció General de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, que estableixen set categories per a la gestió i 

salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya 

Difusió dels resultats i treballs de l'Inventari  

El pla de comunicació i difusió del projecte té per objectiu establir els criteris que s'han d'aplicar a les 

accions de comunicació i difusió per tal d'aconseguir una àmplia repercussió. S'ha aplicat en les activitats 

realitzades especialment en donar a conèixer la recerca i també  en la difusió del projecte d'Inventari del 

Patrimoni Cultural del Penedès i dels culturals immaterials penedesencs. 
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1.100,00 € 

 

540,00 € 

1.322,00 € 

10.454,40 € 

3.427,50 € 

550,00 € 

779,40 € 

3.920,40 € 

230,00 € 

1.850,00 € 

11.946,75 € 

1.435,95 € 

70,18 € 

550,00 € 

100,00 € 

450,00 € 

650,00 € 

39.033,16 € 

Els ingressos del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès de l’any 2018 són 

€ del qual l’import total de les factures dels investigadors suposa un 83,94%  

s'està realitzant seguint les directrius de la UNESCO, la metodologia i els criteris 

Plan Nacional de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial (elaborat des del 

ió de les Comunitats 

Autònomes) i amb les fitxes i indicacions aprovades per la Direcció General de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, que estableixen set categories per a la gestió i 

El pla de comunicació i difusió del projecte té per objectiu establir els criteris que s'han d'aplicar a les 

cussió. S'ha aplicat en les activitats 

realitzades especialment en donar a conèixer la recerca i també  en la difusió del projecte d'Inventari del 



 

 

  Els objectius han estat: 

• Aconseguir una bona repercussió de l'existència d'aquest patrimoni etnològic i       immaterial. 

• Incrementar les persones que coneixen el patrimoni etnològic i immaterial.

• Fidelitzar i crear nous públic.

• Consolidar nous canals de promoció i difusió de les activita

• Aconseguir presència i coneixement del patrimoni etnològic i immaterial dins la societat. 

• Rendabilitzar el màxim el pressupost destinat a la difusió.

• Aconseguir una bona accessibilitat a través de les TIC. 
 

S'estan publicant al Drupal 

documentals que s'estan inventariant, les fotografies, etc. també les notícies relacionades directament 

amb la realització de l'Inventari. 

Els destinataris de la difusió d'aquest projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

han estat la ciutadania en general, les entitats culturals i un col·lectiu específic com és el del centres 

d'estudis i recerca del Penedès. 

Les idees a transmetre han estat principalment la riquesa i singularitat del patrimoni cultural immaterial 

penedesenc i la necessitat de la seva preservació, transmissió i vinculació als diferents àmbits de la 

societat. 

El canals de comunicació que s'han fet servir han estat: el 

http://www.iepenedesencs.org/

http://immaterialpenedes.cat/

mailings a les persones sòcies i col·laboradores de l'Institut d’Estudis Penedesencs i les xarxes socials. Al 

mateix temps, s'han fet presentacions en diferents fòrums i esdeveniments. El projecte d'Inventari del 

Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès ha estat present en diferents mitjans de comunicació locals: 

Penedès TV, Ràdio Vilafranca,

notícies.  

Els suports han estat principalment digitals i fulletons en paper i amb roll ups, de diferents mides, que 

serveixen per a donar visibilitat del projecte d'Inventari PCI del Penedès en les activitats i pres

 

6.ACTES DE PROMOCIÓ DE 

●Sant Jordi, patró de Catalunya i Festa del Llibre

Com cada any, amb motiu de la diada del llibre és va disposar de parada per difondre les nostres 

publicacions. 

▪ Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal.

▪ Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc.

 

 

7.PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Dijous, 18 de gener 
Vilafranca del Penedès  
Presentació del llibre “Història postal i filatèlica de Vilafranca del Penedès
A càrrec dels seus autors, Lluís Eroles Benabarre i Joan Solé Bordes. 
Lliurament d’un diploma de reconeixement a Isidre Aymerich, fundador de la secció
Sala d’actes de l’antiga Estació Enològica.
Organitzat amb la Secció de Filatèlia, Numismàtica i del Co
Penedesencs 
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r una bona repercussió de l'existència d'aquest patrimoni etnològic i       immaterial. 

Incrementar les persones que coneixen el patrimoni etnològic i immaterial.

Fidelitzar i crear nous públic. 

Consolidar nous canals de promoció i difusió de les activitats culturals. 

Aconseguir presència i coneixement del patrimoni etnològic i immaterial dins la societat. 

Rendabilitzar el màxim el pressupost destinat a la difusió. 

Aconseguir una bona accessibilitat a través de les TIC.  

S'estan publicant al Drupal - web "Immaterial Penedès" junt amb les fitxes d’elements, els recursos 

documentals que s'estan inventariant, les fotografies, etc. també les notícies relacionades directament 

amb la realització de l'Inventari.  

de la difusió d'aquest projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

han estat la ciutadania en general, les entitats culturals i un col·lectiu específic com és el del centres 

d'estudis i recerca del Penedès.  

an estat principalment la riquesa i singularitat del patrimoni cultural immaterial 

penedesenc i la necessitat de la seva preservació, transmissió i vinculació als diferents àmbits de la 

El canals de comunicació que s'han fet servir han estat: el web de l'Institut d'Estudis Penedesencs: 

http://www.iepenedesencs.org/,  el web de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès: 

edes.cat/ i el bloc Etnologia.cat: https://etnologia.blog.gencat.cat/

mailings a les persones sòcies i col·laboradores de l'Institut d’Estudis Penedesencs i les xarxes socials. Al 

s, s'han fet presentacions en diferents fòrums i esdeveniments. El projecte d'Inventari del 

Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès ha estat present en diferents mitjans de comunicació locals: 

Penedès TV, Ràdio Vilafranca, setmanaris com La Fura, El Cargol i El 3 de Vuit, mitjançant anuncis i 

Els suports han estat principalment digitals i fulletons en paper i amb roll ups, de diferents mides, que 

serveixen per a donar visibilitat del projecte d'Inventari PCI del Penedès en les activitats i pres

CTES DE PROMOCIÓ DE L’IEP 
●Sant Jordi, patró de Catalunya i Festa del Llibre 

Com cada any, amb motiu de la diada del llibre és va disposar de parada per difondre les nostres 

Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal. 

Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc. 

RESENTACIÓ DE LLIBRES  

 
Història postal i filatèlica de Vilafranca del Penedès”. 

A càrrec dels seus autors, Lluís Eroles Benabarre i Joan Solé Bordes.  
Lliurament d’un diploma de reconeixement a Isidre Aymerich, fundador de la secció
Sala d’actes de l’antiga Estació Enològica. 
Organitzat amb la Secció de Filatèlia, Numismàtica i del Col·leccionisme de l’Institut d’Estudis  
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r una bona repercussió de l'existència d'aquest patrimoni etnològic i       immaterial.  

Incrementar les persones que coneixen el patrimoni etnològic i immaterial. 

ts culturals.  

Aconseguir presència i coneixement del patrimoni etnològic i immaterial dins la societat.  

web "Immaterial Penedès" junt amb les fitxes d’elements, els recursos 

documentals que s'estan inventariant, les fotografies, etc. també les notícies relacionades directament 

de la difusió d'aquest projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

han estat la ciutadania en general, les entitats culturals i un col·lectiu específic com és el del centres 

an estat principalment la riquesa i singularitat del patrimoni cultural immaterial 

penedesenc i la necessitat de la seva preservació, transmissió i vinculació als diferents àmbits de la 

web de l'Institut d'Estudis Penedesencs: 

,  el web de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès: 

https://etnologia.blog.gencat.cat/  a més, dels 

mailings a les persones sòcies i col·laboradores de l'Institut d’Estudis Penedesencs i les xarxes socials. Al 

s, s'han fet presentacions en diferents fòrums i esdeveniments. El projecte d'Inventari del 

Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès ha estat present en diferents mitjans de comunicació locals: 

, mitjançant anuncis i 

Els suports han estat principalment digitals i fulletons en paper i amb roll ups, de diferents mides, que 

serveixen per a donar visibilitat del projecte d'Inventari PCI del Penedès en les activitats i presentacions 

Com cada any, amb motiu de la diada del llibre és va disposar de parada per difondre les nostres 

Lliurament d’un diploma de reconeixement a Isidre Aymerich, fundador de la secció 

l·leccionisme de l’Institut d’Estudis  



 

 

En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 
Dijous, 25 de gener 
El Vendrell 
Presentació del llibre “Els noms de lloc i de persona de Santa Oliva”
A càrrec d’Ignasi M. Muntaner,
Toponímia de l’Institut d’Estudis Penedesencs i de l’autor. 
Biblioteca Pública Terra Baixa
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell, amb la col·laboració de la Biblioteca Pública Terr
 
Dissabte, 27 de gener 
La Bisbal del Penedès 
Presentació del conte “La Kesse i el Kosse a la Font de la Canya”
A càrrec dels autors, Georgina Castells i Sergi Segura, arqueòlegs de la Font de La Canya.
Un grup de nois de la Bisbal del Penedès expli
Centre Municipal de Cultura.
En conveni amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
 
Dimecres, 31 de gener 
Vilafranca del Penedès  
Presentació del llibre “Jaume Rovirosa Castellet, l’hereu”
A càrrec de l’autora i de Ramon Arnabat, historiador i soci de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
Biblioteca Torras i Bages. 
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 
Dimecres, 7 de febrer 
Vilafranca del Penedès 
Presentació del llibre “Els paisatges trobats”
Penedesencs i del Centre d’Estudis del Gaià.
A càrrec de l’escriptor penedesencs Jordi Llavina i de l’autor. 
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
 
Diumenge, 18 de febrer 
Sant Pere de Riudebitlles
 “Fires i mercats a Vilafranca i al Penedès. Economia i sociabilitat”
A càrrec dels autors: Ramon Arnabat, Daniel Sancho, Maria Soler i Jordi Vidal. 
Sala d’Actes de les Escoles Velles.
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de
 
Divendres, 23 de febrer 
Cubelles 
Presentació del llibre: “Natura i paisatge al Penedès”
A càrrec de: Albert Tubau, coordinador de l’edició i president de l’Institut d’Estudis Penedesencs;  Josep 
Manel  Alvarez, doctor en Biolo
Sala d’actes de la Parròquia de Santa Maria de Cubelles
 
Dissabte, 24 de febrer 
La Bisbal del Penedès 
Presentació del llibre: “La Cultura al Penedès: passat, present i futur”
A càrrec de Josep Solé Armajach, soci i membre de las Junta de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Centre Municipal de Cultura
En conveni amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
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En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

“Els noms de lloc i de persona de Santa Oliva” de Joan Latorre.
A càrrec d’Ignasi M. Muntaner, doctor en Filologia Catalana, Josep Solé Armajach, cap de la Secció de 
Toponímia de l’Institut d’Estudis Penedesencs i de l’autor.  
Biblioteca Pública Terra Baixa 
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell, amb la col·laboració de la Biblioteca Pública Terr

“La Kesse i el Kosse a la Font de la Canya” 
A càrrec dels autors, Georgina Castells i Sergi Segura, arqueòlegs de la Font de La Canya.
Un grup de nois de la Bisbal del Penedès explicaran el conte als nens. 
Centre Municipal de Cultura. 
En conveni amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 

 
llibre “Jaume Rovirosa Castellet, l’hereu” de Núria Raspall Rovirosa.
tora i de Ramon Arnabat, historiador i soci de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

 
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

“Els paisatges trobats” de Josep Santasmases i Ollé, soci de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs i del Centre d’Estudis del Gaià. 
A càrrec de l’escriptor penedesencs Jordi Llavina i de l’autor.  
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

 
les 

“Fires i mercats a Vilafranca i al Penedès. Economia i sociabilitat” 
A càrrec dels autors: Ramon Arnabat, Daniel Sancho, Maria Soler i Jordi Vidal.  
Sala d’Actes de les Escoles Velles. 
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya

“Natura i paisatge al Penedès” 
A càrrec de: Albert Tubau, coordinador de l’edició i president de l’Institut d’Estudis Penedesencs;  Josep 
Manel  Alvarez, doctor en Biologia i Joan Vidal, president del Grup d’Estudis Cubellencs. 
Sala d’actes de la Parròquia de Santa Maria de Cubelles 

: “La Cultura al Penedès: passat, present i futur” 
é Armajach, soci i membre de las Junta de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Centre Municipal de Cultura 
En conveni amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
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de Joan Latorre. 
doctor en Filologia Catalana, Josep Solé Armajach, cap de la Secció de 

En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell, amb la col·laboració de la Biblioteca Pública Terra Baixa 

A càrrec dels autors, Georgina Castells i Sergi Segura, arqueòlegs de la Font de La Canya. 

de Núria Raspall Rovirosa. 
tora i de Ramon Arnabat, historiador i soci de l’Institut d’Estudis Penedesencs.  

de Josep Santasmases i Ollé, soci de l’Institut d’Estudis 

 

la Generalitat de Catalunya 

A càrrec de: Albert Tubau, coordinador de l’edició i president de l’Institut d’Estudis Penedesencs;  Josep 
gia i Joan Vidal, president del Grup d’Estudis Cubellencs.  

é Armajach, soci i membre de las Junta de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 



 

 

Dimecres, 7 de març 
El Vendrell 
Presentació del llibre “El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil ( 1936
Aymerich, soci de l’IEP i fundador de la Secció de Filatèlica, Numismàtica i del Col·leccionisme de l’IEP. 
A càrrec de Joan Solé Bordes, historiador i de l’autor.
Biblioteca Pública Terra Baixa
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell i la col·laboració de la Biblioteca Terra Baixa.
 
Dimecres, 14 de març 
Vilafranca del Penedès 
Presentació del llibre “L’Escultor de Déu”
A càrrec de Josep Bosch, historiador medi
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs
 
Divendres, 20 d’abril 
El Pla del Penedès 
Presentació del llibre “El paper moneda a l’Alt Penedès durant la Guerra Civil (1936 
A càrrec de Joan Solé Bordes
En conveni amb l’Ajuntament 
Activitat de la Setmana de la Cultura del Pla del Penedès. 
 
Dijous, 24 de maig 
La Bisbal del Penedès 
Presentació del llibre: El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936 
A càrrec de Joan Solé Bordes
En conveni amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès
 
Dijous, 31 de maig 
Vilafranca del Penedès 
Presentació del llibre: Els Llopart de Subirats i Corbera
A càrrec de Vicente Medina (autor) i Manel Cervera
Els Llopart de Subirats i Corbera, una nissaga amb dades 
En conveni amb l’Ajuntament de Subirats.
Amb la col·laboració de Caves Llopart
 
Dijous, 24 de juliol 
Sant Jaume dels Domenys
Presentació del llibre: El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936
A càrrec de Joan Solé Bordes
Casa de Cultura 
Organitza Institut d’Estudis Penedesencs. 
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
 
Dissabte, 13 d’octubre 
Vilanova i la Geltrú 
Presentació de les Preactes de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs.
A càrrec de la presidenta del Consell Comarcal de Garraf, Il·lma. Sra. Gloria Garcia Prieto, de la 
Presidenta en funciones de l’IEP, Dolors Garcia i del Doctor en Història Joan Garcia Targa, membre del 
Comitè Científic de les XXVII Jornades d’Estudis Penedes
Masia d’en Cabanyes 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb el Consell Comarcal del Garraf
Aquest acte forma part de les activitats de les Jornades Europees del Patrimoni
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“El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil ( 1936
Aymerich, soci de l’IEP i fundador de la Secció de Filatèlica, Numismàtica i del Col·leccionisme de l’IEP. 
A càrrec de Joan Solé Bordes, historiador i de l’autor. 

blica Terra Baixa 
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell i la col·laboració de la Biblioteca Terra Baixa.

“L’Escultor de Déu” de Vicenç  Aguado. 
A càrrec de Josep Bosch, historiador medievalista i de l’autor. 
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs 

Presentació del llibre “El paper moneda a l’Alt Penedès durant la Guerra Civil (1936 
A càrrec de Joan Solé Bordes 
En conveni amb l’Ajuntament del Pla del Penedès. 
Activitat de la Setmana de la Cultura del Pla del Penedès.  

El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936 
A càrrec de Joan Solé Bordes 

amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès 

Els Llopart de Subirats i Corbera 
A càrrec de Vicente Medina (autor) i Manel Cervera 
Els Llopart de Subirats i Corbera, una nissaga amb dades històriques des de l’any 990.
En conveni amb l’Ajuntament de Subirats. 
Amb la col·laboració de Caves Llopart 

Sant Jaume dels Domenys 
El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936

e Joan Solé Bordes 

Organitza Institut d’Estudis Penedesencs.  
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys 

Preactes de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. 
càrrec de la presidenta del Consell Comarcal de Garraf, Il·lma. Sra. Gloria Garcia Prieto, de la 

Presidenta en funciones de l’IEP, Dolors Garcia i del Doctor en Història Joan Garcia Targa, membre del 
Comitè Científic de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. 

Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb el Consell Comarcal del Garraf 
Aquest acte forma part de les activitats de les Jornades Europees del Patrimoni
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“El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil ( 1936-1939)” d’Isidre 
Aymerich, soci de l’IEP i fundador de la Secció de Filatèlica, Numismàtica i del Col·leccionisme de l’IEP.  

En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell i la col·laboració de la Biblioteca Terra Baixa. 

Presentació del llibre “El paper moneda a l’Alt Penedès durant la Guerra Civil (1936 – 1939)  

El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936 – 1939) 

històriques des de l’any 990. 

El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936-1939) 

càrrec de la presidenta del Consell Comarcal de Garraf, Il·lma. Sra. Gloria Garcia Prieto, de la 
Presidenta en funciones de l’IEP, Dolors Garcia i del Doctor en Història Joan Garcia Targa, membre del 

Aquest acte forma part de les activitats de les Jornades Europees del Patrimoni 



 

 

Divendres, 26 d’octubre 
Olèrdola 
Presentació dels llibres: “Jaume Rovirosa Castellet, l’hereu”  i “La nissaga dels Rovirosa. Un viatge al 
Penedès  1461 – 2011”.  
A càrrec de l’autora, Núria Raspall Rovirosa
Organitza: Ateneu Mogenc.
Col·labora: Institut d’Estudis Penedesencs
 
Divendres, 23 de novembre
Banyeres del Penedès 
Presentació del llibre: “El vocabulari del Vinyater” 
Taller col·loqui: “El Parlar Penedesenc”
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Banyeres del 
 
Divendres, 30 de novembre 
El Vendrell 
Presentació del llibre: “Francesca Vidal. La dona a l’ombra de Pau Casals”
A càrrec de Saskia Hagemeijer de Vidal i  de Ramon Marrugat i Cuyas.
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs.
Col·laboren: Fundació Privada Mútua Catalana i Silva Editorial
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell.
 
Dissabte, 1 de desembre 
La Llacuna 
A l’Ajuntament de La Llacuna 
Presentació del llibre: “Els noms de les cases de la Llacuna”
Llacunencs, a càrrec de Ramon Marrugat, de l’IEP.
Ajuntament de La Llacuna.
 
Divendres, 21 de desembre
Banyeres del Penedès 
Presentació del llibre: “El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936 
A càrrec de Joan Solé Bordes
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
En conveni amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

 

8.COL·LABORACIONS  
Dissabte, 20 de gener 
Vilanova i la Geltrú 
Inauguració Jornada:  
II Jornada de Psicoanàlisi i Societat: MEMÒRIA, OBLIT, I POSTVERITAT. Fets alternatius, emocions i 
mentides.  
Inauguració a càrrec:  Lluís Ochoa, president d’El·lipsy, Associació d’Estudis de Psicologia i Psicoanàlisi i 
de Teresa Llorens i Carbonell, terce
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Presentació de ponències: 
“La història plàstica i la imposició del relat”, 
l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
“Memòria, veritat, poder, govern”, 
especialitzat en temes referents als impactes psicosocials produïts en situacions de guerra i violència 
política. 
Debat. Modera; Mercè Coca, psicòloga clínica i assessor. 
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“Jaume Rovirosa Castellet, l’hereu”  i “La nissaga dels Rovirosa. Un viatge al 
 

A càrrec de l’autora, Núria Raspall Rovirosa 
Organitza: Ateneu Mogenc. 
Col·labora: Institut d’Estudis Penedesencs 

3 de novembre 

“El vocabulari del Vinyater”  
“El Parlar Penedesenc” 

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyas  
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 

Divendres, 30 de novembre  

“Francesca Vidal. La dona a l’ombra de Pau Casals” 
A càrrec de Saskia Hagemeijer de Vidal i  de Ramon Marrugat i Cuyas. 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs. 

Privada Mútua Catalana i Silva Editorial 
En conveni amb l’Ajuntament del Vendrell. 

 

A l’Ajuntament de La Llacuna  
“Els noms de les cases de la Llacuna” de Joan Alegrat. Editat per Centre d’Estudis 

Llacunencs, a càrrec de Ramon Marrugat, de l’IEP. 
Ajuntament de La Llacuna. 

Divendres, 21 de desembre 

“El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936 
A càrrec de Joan Solé Bordes 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs 
En conveni amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 

II Jornada de Psicoanàlisi i Societat: MEMÒRIA, OBLIT, I POSTVERITAT. Fets alternatius, emocions i 

Inauguració a càrrec:  Lluís Ochoa, president d’El·lipsy, Associació d’Estudis de Psicologia i Psicoanàlisi i 
de Teresa Llorens i Carbonell, tercera tinència d’Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Presentació de ponències:  
“La història plàstica i la imposició del relat”,  a càrrec d’Albert Tubau, historiador, president de 

is Penedesencs.  
“Memòria, veritat, poder, govern”,  a càrrec de Rubén A. Benedicto, doctor en psicologia social, 
especialitzat en temes referents als impactes psicosocials produïts en situacions de guerra i violència 

Debat. Modera; Mercè Coca, psicòloga clínica i assessor.  
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“Jaume Rovirosa Castellet, l’hereu”  i “La nissaga dels Rovirosa. Un viatge al 

de Joan Alegrat. Editat per Centre d’Estudis 

“El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936 -1939) 

II Jornada de Psicoanàlisi i Societat: MEMÒRIA, OBLIT, I POSTVERITAT. Fets alternatius, emocions i 

Inauguració a càrrec:  Lluís Ochoa, president d’El·lipsy, Associació d’Estudis de Psicologia i Psicoanàlisi i 
ra tinència d’Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat de 

d’Albert Tubau, historiador, president de 

a càrrec de Rubén A. Benedicto, doctor en psicologia social, 
especialitzat en temes referents als impactes psicosocials produïts en situacions de guerra i violència 



 

 

“La memòria col·lectiva, un camp de batalla”,
docent de periodisme a la Universitat Ramon Llull.  
“Història(s) silenciada(s)”,
la Recerca Trauma i Transmissió Generacionals 
Debat. Modera: Lluís Fortuny, psicòleg i psicoanalista. 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
 
Dissabte, 27 de gener 
Vilanova i la Geltrú 
Dia Internacional de l’Holocaust i de Prevenció de Crims Contra la Humanitat 2018
Plaça de la Peixateria 
Organitza Amical de Mauthausen 
L’Institut d’Estudis Penedesencs hi participa amb una ofrena floral.
 
 
Dissabte, 17 de març 
Lleida 
Assemblea General Ordinària de Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
Edifici de l’Antic Hospital de Sta. Maria.
L’Institut d’Estudis Penedesencs està adherit a la Coordinadora. Forma part de la Junta Directiva.
 
Divendres, 13 d’abril 
Manresa. Capital de la Cultura
XIV Jornada de Cultura i de Recerca Local. RECERCAT
Dins els actes de la capitalitat de la Cultura Catalana
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
 
Dissabte, 14 d’abril 
Manresa 
Trobada dels Amics de l’Art Romànic de Barcelona, el Berguedà, el Bages, Sabadell i la secció d’Arts de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Organitza els Amics de l’Art Romànic del Bages.
 
Divendres, 17 d’agost 
Prada de Conflent 
Universitat Catalana d’Estiu. 
“Els 25 anys de Menorca com a Reserva de la Biosfera”
Taula rodona: “Elaboració de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial”
Amb la participació d’Àngels Travé Ràfols (IEP)
Josep Alavedra director del projectes de l’Inventari de Patrimoni cultural al Vallès. 
OPEI 

Dimarts, 11 de setembre 
Vilafranca del Penedès 
Ofrena floral davant el monument de Lluís Companys
 
Dimarts, 18 a dissabte 22 de setembre
Tordera 
Participació a la Secció de Literatura de la Exfilcat (Exposició Filatèlica de Catalunya) del llibre “Història 
Postal i Filatèlica de Vilafranca del Penedès”
El llibre va obtenir la medalla de Vermeil
 
 
Divendres, 23 de novembre / Dissabte, 24 de novembre
Banyoles 
XI Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. La construcció del territori: 
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“La memòria col·lectiva, un camp de batalla”, a càrrec de Francesc Marc Àlvaro, periodista, escriptor i 
docent de periodisme a la Universitat Ramon Llull.   
“Història(s) silenciada(s)”, a càrrec de Teresa Morandi, psicòloga clínica i psicoanalista. Coordinadora de 
la Recerca Trauma i Transmissió Generacionals - FCCSM.  
Debat. Modera: Lluís Fortuny, psicòleg i psicoanalista.  
Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

Dia Internacional de l’Holocaust i de Prevenció de Crims Contra la Humanitat 2018

Organitza Amical de Mauthausen  
L’Institut d’Estudis Penedesencs hi participa amb una ofrena floral. 

Assemblea General Ordinària de Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
Edifici de l’Antic Hospital de Sta. Maria. 
L’Institut d’Estudis Penedesencs està adherit a la Coordinadora. Forma part de la Junta Directiva.

. Capital de la Cultura 
XIV Jornada de Cultura i de Recerca Local. RECERCAT 
Dins els actes de la capitalitat de la Cultura Catalana 
Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya

Trobada dels Amics de l’Art Romànic de Barcelona, el Berguedà, el Bages, Sabadell i la secció d’Arts de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
Organitza els Amics de l’Art Romànic del Bages. 

Universitat Catalana d’Estiu.  
“Els 25 anys de Menorca com a Reserva de la Biosfera” 

Elaboració de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial” 
d’Àngels Travé Ràfols (IEP);  Jaume Mascaró i Pons (Institut Menorquí d’Est

Josep Alavedra director del projectes de l’Inventari de Patrimoni cultural al Vallès. 

 

Ofrena floral davant el monument de Lluís Companys 

Dimarts, 18 a dissabte 22 de setembre 

ó a la Secció de Literatura de la Exfilcat (Exposició Filatèlica de Catalunya) del llibre “Història 
Postal i Filatèlica de Vilafranca del Penedès” 
El llibre va obtenir la medalla de Vermeil 

Divendres, 23 de novembre / Dissabte, 24 de novembre 

Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. La construcció del territori: 
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a càrrec de Francesc Marc Àlvaro, periodista, escriptor i 

Teresa Morandi, psicòloga clínica i psicoanalista. Coordinadora de 

Dia Internacional de l’Holocaust i de Prevenció de Crims Contra la Humanitat 2018 Vilanova i la Geltrú 

Assemblea General Ordinària de Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. 

L’Institut d’Estudis Penedesencs està adherit a la Coordinadora. Forma part de la Junta Directiva. 

Activitat de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 

Trobada dels Amics de l’Art Romànic de Barcelona, el Berguedà, el Bages, Sabadell i la secció d’Arts de 

;  Jaume Mascaró i Pons (Institut Menorquí d’Estudis) i 
Josep Alavedra director del projectes de l’Inventari de Patrimoni cultural al Vallès.  

ó a la Secció de Literatura de la Exfilcat (Exposició Filatèlica de Catalunya) del llibre “Història 

Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. La construcció del territori: 



 

 

geografia, identitat i usos polítics.
Comunicació a càrrec de Ramon Arnabat i Mata. Historiador. Membre de l’IEP

Dimecres, 28 de novembre
Tarragona 
V Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”
Conferència: “El fabrisme en la pràctica: la codificació del lèxic del Parlar Pendesenc”
Ramon Marrugat i Cuyàs, Cap de la Secció del Parlar Penedesencs de l’IEP
 
Dissabte, 1 de desembre 
Barcelona 
Museu Marítim de Barcelona
IV Jornada de Recerca local, patrimoni i història marítima. 
Comunicació: “El vocabulari pescador de la costa penedesenca” 
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs. Cap de la Secció del Parlar Penedesencs de l’IEP.
Organitza: Museu Marítim de Barcelona, amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
IRMU, CCEPC  i Generalitat de Catalunya.

 

9.ACTIVITAT ASSOCIATIVA 

 

Activitats obertes al públic
Dilluns, 8 de gener 
El Vendrell 
Reunió de la Secció “Comissió 
Sala del Casal Cívic. 

Divendres, 26 de gener 
Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Secció d’Arts
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs a Vilafranca del Penedès
 
Dissabte, 3 de febrer 
Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Secció d’Arqueologia.
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs

Dilluns, 5 de febrer 
El Vendrell 
Secció de Patrimoni del Vendrell
Sala del Casal Cívic. 
 
Dissabte, 10 de febrer 
Vilafranca del Penedès 
Reunió Secció Parlar Penedesenc.
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
 
Dilluns, 5 de març 
El Vendrell 
Secció de Patrimoni del Vendrell
Sala del Casal Cívic 

Dissabte, 17 de març 
Bonastre 
Reunió de la Secció de Toponímia
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geografia, identitat i usos polítics. 
Comunicació a càrrec de Ramon Arnabat i Mata. Historiador. Membre de l’IEP 

Dimecres, 28 de novembre 

Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” 
“El fabrisme en la pràctica: la codificació del lèxic del Parlar Pendesenc”

Ramon Marrugat i Cuyàs, Cap de la Secció del Parlar Penedesencs de l’IEP 

 

Museu Marítim de Barcelona 
IV Jornada de Recerca local, patrimoni i història marítima.  

“El vocabulari pescador de la costa penedesenca”  
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs. Cap de la Secció del Parlar Penedesencs de l’IEP.

nitza: Museu Marítim de Barcelona, amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
IRMU, CCEPC  i Generalitat de Catalunya. 

SSOCIATIVA  

Activitats obertes al públic 

Reunió de la Secció “Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell” 

Reunió de la Secció d’Arts 
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs a Vilafranca del Penedès 

Secció d’Arqueologia. 
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs 

Secció de Patrimoni del Vendrell 

Reunió Secció Parlar Penedesenc. 
s Penedesencs. 

Secció de Patrimoni del Vendrell 

Reunió de la Secció de Toponímia 
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“El fabrisme en la pràctica: la codificació del lèxic del Parlar Pendesenc”  Participació de 

A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs. Cap de la Secció del Parlar Penedesencs de l’IEP. 
nitza: Museu Marítim de Barcelona, amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 



 

 

Dimecres, 21 de març 
Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Secció d’Història
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs
 
Dijous, 17 de setembre 
Vilafranca del Penedès 
Reunió Secció d’Història 
 
Dissabte, 22 de setembre
Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Secció del Parlar Penedesenc
 
Dissabte, 6 d’octubre 
Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Secció de Toponímia
 

Activitats exclusives pels associats i associades

Diumenge, 4 de març 
Gelida 
Assemblea General Ordinària de l’Institut d’Estudis Penedesencs
Centre Cultural 
En conveni amb l’Ajuntament de Gelida i la col·laboració de l’Associació d’Amic
 
Dissabte, 9 de juny 
Sant Jaume dels Domenys
Reunió d’associats i associades: El Futur de l’Institut d’Estudis Penedesencs a debat
Amb la col·laboració de Cellers Domenys.
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
 
Diumenge, 2 de desembre
Vilafranca del Penedès 
Assemblea General Extraordinària

 

Actes de promoció 

Reunions seccions 

 

 

 

 

 

Assemblees i reunions d’associats

 

 

Reunions Junta Directiva
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Reunió de la Secció d’Història 
l’Institut d’Estudis Penedesencs 

 

Dissabte, 22 de setembre 

Reunió de la Secció del Parlar Penedesenc 

ecció de Toponímia 

Activitats exclusives pels associats i associades 

Assemblea General Ordinària de l’Institut d’Estudis Penedesencs 

En conveni amb l’Ajuntament de Gelida i la col·laboració de l’Associació d’Amic

Sant Jaume dels Domenys 
Reunió d’associats i associades: El Futur de l’Institut d’Estudis Penedesencs a debat
Amb la col·laboració de Cellers Domenys. 
En conveni amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys 

Diumenge, 2 de desembre 

Assemblea General Extraordinària 

Diada Sant Jordi 

Història 

Arts 

Parlar Penedesencs 

Arqueologia 

Toponímia 

Patrimoni 

d’associats  

TOTAL 

Reunions Junta Directiva 
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En conveni amb l’Ajuntament de Gelida i la col·laboració de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida 

Reunió d’associats i associades: El Futur de l’Institut d’Estudis Penedesencs a debat 

2   

2   

1  

2  

1  

2  

3  

3  

 14   

  

11  



 

 

 

 

Anàlisi de la incidència per comarques i municipis
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ALTRES 1 

TOTAL 7 

  

 

 

 

El gràfic evidencia la recerca d’un equilibri entre les activitats desenvolupades a les comarques 

de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, que encara no s’ha assolit però que és una fita a 
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Anàlisi de la incidència per comarques i municipis 
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gràfic evidencia la recerca d’un equilibri entre les activitats desenvolupades a les comarques 

Penedès, Baix Penedès i Garraf, que encara no s’ha assolit però que és una fita a 

Activitats per comarques
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gràfic evidencia la recerca d’un equilibri entre les activitats desenvolupades a les comarques 

Penedès, Baix Penedès i Garraf, que encara no s’ha assolit però que és una fita a 

ALTRES

ANOIA

GARRAF

BAIX PENEDÈS

ALT PENEDÈS



 

 

aconseguir en els pròxim anys. També destaca 

compliment de la finalitat de l’IEP relacionada amb el seu àmbit territorial (Penedès Històric).

  

 

 

 

 

 

 

 

Vilafranca del P.
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aconseguir en els pròxim anys. També destaca la incorporació d’activit

compliment de la finalitat de l’IEP relacionada amb el seu àmbit territorial (Penedès Històric).

Alt Penedès – Comparativa municipis 2017 - 201

 

Baix Penedès – Comparativa municipis 2017 - 201
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la incorporació d’activitas a l’Anoia, en 

compliment de la finalitat de l’IEP relacionada amb el seu àmbit territorial (Penedès Històric).  
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Garraf – Comparativa municipis 2017 - 201

Anoia – Municipis  - 2018 
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L’anàlisi de les activitats manifesta que s’ha produït un increment d’activitats del

35,49 % a l’Alt Penedès

17,39 % al Baix Penedès

I un descens d’activitats del

S’incorporen activitats a la comarca de l’Anoia i s’incrementen les activitats en poblacions no 

penedesenques. 
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Altres Poblacions  - 2018 

L’anàlisi de les activitats manifesta que s’ha produït un increment d’activitats del

35,49 % a l’Alt Penedès 

17,39 % al Baix Penedès 

I un descens d’activitats del 15,79 % 

S’incorporen activitats a la comarca de l’Anoia i s’incrementen les activitats en poblacions no 

penedesenques.  
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L’anàlisi de les activitats manifesta que s’ha produït un increment d’activitats del 

S’incorporen activitats a la comarca de l’Anoia i s’incrementen les activitats en poblacions no 

2 3

2018



 

 

 

3. QUANTIFICACIÓ DELS R

ACTIVITATS 
 

 

 

 Durant l’any 2018 es van realitzar diverses exposicions. Destaca l’èxit de públic obtingut per la mostra 

Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya

 

Disminueix: 

El nombre total d’assistents a:

- Sortides culturals en un 33,21 %

- Presentació llibres en un 4,75 %
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QUANTIFICACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS AMB LA REALITZACIÓ D’

Quantificació activitats   2017 -  2018 

Durant l’any 2018 es van realitzar diverses exposicions. Destaca l’èxit de públic obtingut per la mostra 

Construint el Territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya, amb un total de 3.463 visitants. 

d’assistents a: 

Sortides culturals en un 33,21 % 

Presentació llibres en un 4,75 % 

EXPOSICIONS CONFERÈNCIES ACTES 
ESPECIALS

PRESENTACIÓ 
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MB LA REALITZACIÓ D’AQUESTES 

 

Durant l’any 2018 es van realitzar diverses exposicions. Destaca l’èxit de públic obtingut per la mostra 

, amb un total de 3.463 visitants.  

PRESENTACIÓ 
LLIBRES

2018

2017



 

 

S’incrementa: 

El nombre total d’assistens a:

- Conferències: 84,55 %

- Actes especials: 259,50 %

 

4. GRAU O NIVELL DE COM
 

El punt 4rt dels Estatuts de l’IEP informa de la finalitat de l’associació: “Són finalitats de l’Associació la 

investigació, l’estudi i la divulgació de la història, l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la 

geografia, l’arqueologia, la bibliografia, 

oportunes dins l’àmbit d’actuació de l’Associació.

l’Associació té la ferma voluntat de continuar essent una entitat d’utilitat pública, per tal que les 

activitats que desenvolupa siguin d’int

a més, disposa d’un fons de consulta bibliogràfic i ofereix un servei d’assessorament sobre temes 

comarcals. 

Per tal d’analitzar el grau de compliment dels fins estatutaris, prendrem en 

realitzades en cadascuna de les finalitats desglossades a continuació:

Història 

Folklore 

Medi Ambient 

TIC 

 

Per tal de facilitar l’anàlisi, hem agrupat totes aquestes finalitats per temes, i dins de cada tema les hem 

desglossat per tipologies d’activitats. 

 

• HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

• ART I FOLKLORE 

• LLENGUA I LITERATURA

• TERRITORI (TOPONÍMIA, GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT)

• ECONOMIA, SOCIETAT I TIC

• BIBLIOGRAFIA I RECERQUES

 

Cal tenir en compte que cada una de les activitats pot tenir en ella mateixa una o més finalitats 

estatutàries contemplades, per la qual 

activitats que al segon punt de la memòria.

Per tal d’avaluar el grau de compliment, s’ha establert un criteri quantificador: la quantitat d’activitats 

que es realitzen sobre els objectius relaciona

criteris quantificadors en diferents nivells: • Baix: 0

activitats 

 

ESTUDI I DIVULGACIÓ 

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 
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El nombre total d’assistens a: 

Conferències: 84,55 % 

Actes especials: 259,50 % 

GRAU O NIVELL DE COMPLIMENT EFECTIU DELS FINS ESTATUTARIS

Estatuts de l’IEP informa de la finalitat de l’associació: “Són finalitats de l’Associació la 

investigació, l’estudi i la divulgació de la història, l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la 

geografia, l’arqueologia, la bibliografia, les ciències naturals, l’economia, i d’altres que es considerin 

oportunes dins l’àmbit d’actuació de l’Associació. 

l’Associació té la ferma voluntat de continuar essent una entitat d’utilitat pública, per tal que les 

activitats que desenvolupa siguin d’interès social i estan obertes a la ciutadania en general. l’Associació, 

a més, disposa d’un fons de consulta bibliogràfic i ofereix un servei d’assessorament sobre temes 

Per tal d’analitzar el grau de compliment dels fins estatutaris, prendrem en 

realitzades en cadascuna de les finalitats desglossades a continuació: 

Llengua i literatura Art 

Geografia Arqueologia 

Ciències socials Economia 

  

Per tal de facilitar l’anàlisi, hem agrupat totes aquestes finalitats per temes, i dins de cada tema les hem 

desglossat per tipologies d’activitats. D’aquesta agrupació resulten les següents categories:

• HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 

I LITERATURA 

• TERRITORI (TOPONÍMIA, GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT) 

• ECONOMIA, SOCIETAT I TIC 

• BIBLIOGRAFIA I RECERQUES 

Cal tenir en compte que cada una de les activitats pot tenir en ella mateixa una o més finalitats 

estatutàries contemplades, per la qual cosa, en el còmput final apareixeran comptabilitzades més 

activitats que al segon punt de la memòria. 

Per tal d’avaluar el grau de compliment, s’ha establert un criteri quantificador: la quantitat d’activitats 

que es realitzen sobre els objectius relacionats amb l’estudi i la divulgació. Per avaluar

criteris quantificadors en diferents nivells: • Baix: 0-10 activitats • Mig: 11-20 activitats • Alt: 21 o més 

ACTIVITATS QUANTITAT

EXCURSIONS 

EXPOSICIONS 

CONFERÈNCIES 

ACTES ESPECIALS 

PRESENTACIO DE LLIBRES 

COL·LABORACIÓ 

INVENTARI 
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FINS ESTATUTARIS 

Estatuts de l’IEP informa de la finalitat de l’associació: “Són finalitats de l’Associació la 

investigació, l’estudi i la divulgació de la història, l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la 

les ciències naturals, l’economia, i d’altres que es considerin 

l’Associació té la ferma voluntat de continuar essent una entitat d’utilitat pública, per tal que les 

erès social i estan obertes a la ciutadania en general. l’Associació, 

a més, disposa d’un fons de consulta bibliogràfic i ofereix un servei d’assessorament sobre temes 

Per tal d’analitzar el grau de compliment dels fins estatutaris, prendrem en consideració les activitats 

Toponímia 

Bibliografia 

Recerques 

 

Per tal de facilitar l’anàlisi, hem agrupat totes aquestes finalitats per temes, i dins de cada tema les hem 

D’aquesta agrupació resulten les següents categories: 

Cal tenir en compte que cada una de les activitats pot tenir en ella mateixa una o més finalitats 

cosa, en el còmput final apareixeran comptabilitzades més 

Per tal d’avaluar el grau de compliment, s’ha establert un criteri quantificador: la quantitat d’activitats 

Per avaluar-ho hem fixat uns 

20 activitats • Alt: 21 o més 

QUANTITAT SUBTOTAL 

7 70 

1  

13  

2  

26  

11  

10  



 

 

 

ESTUDI I DIVULGACIÓ 

ART I FOLKLORE 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI I DIVULGACIÓ 

LLENGUA I LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI I DIVULGACIÓ 

TERRITORI 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI I DIVULGACIÓ 

ECONOMIA I SOCIETAT 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI I DIVULGACIÓ 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Totes les activitats presenten un nivell de compliment alt. S’han incrementat els aspectes interdiciplinars 

per potenciar l’abast de les activitats.
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ACTIVITATS QUANTITAT

EXCURSIONS 

EXPOSICIONS 

CONFERÈNCIES 

ACTES ESPECIALS 

PRESENTACIO DE LLIBRES 

COL·LABORACIÓ 

INVENTARI 

ACTIVITATS QUANTITAT

EXCURSIONS 

EXPOSICIONS 

CONFERÈNCIES 

ACTES ESPECIALS 

PRESENTACIO DE LLIBRES 

COL·LABORACIÓ 

INVENTARI 

ACTIVITATS QUANTITAT

EXCURSIONS 

EXPOSICIONS 

CONFERÈNCIES 

ACTES ESPECIALS 

PRESENTACIO DE LLIBRES 

COL·LABORACIÓ 

INVENTARI 

ACTIVITATS QUANTITAT

EXCURSIONS 

EXPOSICIONS 

CONFERÈNCIES 

ACTES ESPECIALS 

PRESENTACIO DE LLIBRES 

COL·LABORACIÓ 

INVENTARI 

ACTIVITATS QUANTITAT

LLIBRES PUBLICATS 

PRESENTACIONS DE LLIBRES 

Totes les activitats presenten un nivell de compliment alt. S’han incrementat els aspectes interdiciplinars 

per potenciar l’abast de les activitats. 
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QUANTITAT SUBTOTAL 

8 57 

0  

12  

2  

18  

7  

10  

QUANTITAT SUBTOTAL 

1 42 

0   

8  

2  

18  

3  

10  

QUANTITAT SUBTOTAL 

8 73 

1   

14  

1  

27  

12  

10  

QUANTITAT SUBTOTAL 

6 67 

1   

14  

1  

24  

11  

10  

QUANTITAT SUBTOTAL 

7 32 

25   

Totes les activitats presenten un nivell de compliment alt. S’han incrementat els aspectes interdiciplinars 



 

 

 

 

5. NOMBRE TOTAL DE PERS

SERVEIS QUE PRESTA L

REQUISITS QUE HAN DE

 
L’IEP té una peculiaritat especial que el diferencia de ga

tracta del gran nombre de socis/es que tenim, pel fet que apleguem les tres comarques de l’àmbit 

Penedès: Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. Des dels seus orígens, l’IEP compta amb un nombre molt 

alt de socis. 

L’estat actual del nombre de socis/es és de 

276 són socis no numeraris o socis col·lectius.

674 són numeraris o socis individuals.

 

El socis reben els següents serveis:

Un número anual de la Revista 

Entre tres i quatre llibres anuals, gratuïts, que poden recollir a les seu o altres indrets indicats

De 90 a 100 activitats anuals en les quals poden participar gratuïtament o en condicións especials

2018 han estat 100 activitats. 

Tres fulls de les activitats de l’I

associats que no disposen de correu electrònic. 

Assessorament en qüestions culturals i patrimonials

Difusió de les seves recerques (conferències, articles, llibres, audiovisuals, ...)

Contacte i relació amb les altres persones associades amb interessos comuns, mitjançant les seccions

Els trenta-nou (39) ajuntaments i els tres (3) consells comarcals del Penedès que tenen signat un 

conveni de col·laboració amb l’IEP reben:

Assessorament en qüestions culturals i patrimonials

Exemplars dels llibres i revistes publicades per l’IEP

Una oferta de conferències, exposicions i altres activitats per a la seva realització en els municipis 

respectius.  
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NOMBRE TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES O USUÀRIES DE LES ACTI

SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT, CLASSE I GRAU D’ATENCIÓ QUE RE

REQUISITS QUE HAN DE REUNIR PER A GAUDIR D’AQUESTA CONDICIÓ.

L’IEP té una peculiaritat especial que el diferencia de gairebé la resta d’instituts o centres d’estudis. Es 

tracta del gran nombre de socis/es que tenim, pel fet que apleguem les tres comarques de l’àmbit 

Penedès: Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. Des dels seus orígens, l’IEP compta amb un nombre molt 

L’estat actual del nombre de socis/es és de 950 socis/es 

són socis no numeraris o socis col·lectius. 

són numeraris o socis individuals. 

El socis reben els següents serveis: 

Un número anual de la Revista Del Penedès, gratuït. 

tre llibres anuals, gratuïts, que poden recollir a les seu o altres indrets indicats

De 90 a 100 activitats anuals en les quals poden participar gratuïtament o en condicións especials

2018 han estat 100 activitats.  

Tres fulls de les activitats de l’IEP (un per cada quadrimestre de l’any), tramès per correu postal

associats que no disposen de correu electrònic.  

Assessorament en qüestions culturals i patrimonials 

Difusió de les seves recerques (conferències, articles, llibres, audiovisuals, ...) 

Contacte i relació amb les altres persones associades amb interessos comuns, mitjançant les seccions

) ajuntaments i els tres (3) consells comarcals del Penedès que tenen signat un 

conveni de col·laboració amb l’IEP reben: 

en qüestions culturals i patrimonials 

Exemplars dels llibres i revistes publicades per l’IEP 

Una oferta de conferències, exposicions i altres activitats per a la seva realització en els municipis 

Art i folklore Llengua i literatura Territori Economia, societat i 
TIC
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USUÀRIES DE LES ACTIVITATS O 

RAU D’ATENCIÓ QUE REBEN I 

D’AQUESTA CONDICIÓ. 

irebé la resta d’instituts o centres d’estudis. Es 

tracta del gran nombre de socis/es que tenim, pel fet que apleguem les tres comarques de l’àmbit 

Penedès: Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. Des dels seus orígens, l’IEP compta amb un nombre molt 

tre llibres anuals, gratuïts, que poden recollir a les seu o altres indrets indicats. 

De 90 a 100 activitats anuals en les quals poden participar gratuïtament o en condicións especials. Al 

EP (un per cada quadrimestre de l’any), tramès per correu postal als 

 

Contacte i relació amb les altres persones associades amb interessos comuns, mitjançant les seccions. 

) ajuntaments i els tres (3) consells comarcals del Penedès que tenen signat un 

Una oferta de conferències, exposicions i altres activitats per a la seva realització en els municipis 

Economia, societat i Bibliografia 

Alt

Mig

Baix



 

 

Aquesta oferta se’ls envia 

establert per cada administración pública, 

memòria específica d’activitats de cada administració pública. 

Respecte les condicions per for

sòcia de l’IEP, sense cap altre requisit que acceptar els Estatuts de l’entitat,  afiliar

pagar una quota anual de 4

dels socis numeraris. 

Tots els socis i sòcies, però també els no socis, poden participar en les seccions i en les seves activitats. 

Les activitats estan obertes a tothom, i les publicacions que realitza l’

pels no socis. Les tres seus de l’IEP atenen les peticions de socis i no socis. Els llibres s’han de passar a 

recollir a les seus o punts de recollida de llibres. Els no socis els poden adquirir als mateixos punts.

 

6. MITJANS PERSONALS QUE DI

DE PERSONAL, NOMBRE 

PERSONAL DIRECTIU O 

CONSTITUEIXEN ELS MI
l’Institut d’Estudis Penedesencs té tres tipologies de mitjans personals: el personal directiu, que no té 

retribució; el personal administratiu, que té retribució; i els voluntaris.

A partir de l’Assemblea extaordinària de desembre de 2018 en que es va prod

Junta Directiva,  la nova va quedar constituida per: 

 

El personal directiu. 

Són els membres que conformen la Junta directiva, formada tal i com s’ha assenyalat a l’apartat 1 de la 

present memòria. Els membres de l’actual junta

Presidència: Maria Dolores Garcia Martínez

Vicepresidència:   Josep Antoni Herrera Sancho 

Secretària: Maria Casaña Escarré

Tresoreria: Genís Francesc Ruiz Cruz

Vocalia: Ramon Arnabat Mata

Vocalia: Xavier Esteve Gràcia

Vocalia: Josefina Carol Masana 

Vocalia:  Àngels Parés Corretger

 

  

 

Personal administratiu: 

És l’únic que té retribució. Es divideix en dues categories: secretària 

extinguir l’abril de 2018)

desenvolupen mitjançant voluntariat. 

 

FUNCIONS SECRETARIA TÈCNICA

 Coordinar l’agenda d’activitats aprovades per la Junta Di

 Vetllar pels requeriments de desenvolupament de cada activitat

 Disposar els mitjans tècnics necessaris per la realització de cada activitat

 Coordinar les col·laboracions de voluntaris, quan hi hagi activitats que requereixen 

aquest reforç de recur

 Realització de la documentació i tramesa necessàries per obtenir les subvencions

 Justificació de les subvencions 
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Aquesta oferta se’ls envia conforme a la legislació vigent a través del sistema de tramitació digital 

establert per cada administración pública,  juntament amb la proposta del conveni anual d’activitats

memòria específica d’activitats de cada administració pública.  

Respecte les condicions per formar part de l’associació, qualsevol persona major de 16 anys pot ser 

sòcia de l’IEP, sense cap altre requisit que acceptar els Estatuts de l’entitat,  afiliar

pagar una quota anual de 45€.  Existeix també una  quota jove, que té un 50% de descompte a la quota 

Tots els socis i sòcies, però també els no socis, poden participar en les seccions i en les seves activitats. 

Les activitats estan obertes a tothom, i les publicacions que realitza l’IEP  poden

pels no socis. Les tres seus de l’IEP atenen les peticions de socis i no socis. Els llibres s’han de passar a 

recollir a les seus o punts de recollida de llibres. Els no socis els poden adquirir als mateixos punts.

ANS PERSONALS QUE DISPOSA L’ENTITAT, AMB EXPRESSIÓ DE LA PLAN

DE PERSONAL, NOMBRE DE VOLUNTARIS I FORMA DE PRESTAR EL VOLU

PERSONAL DIRECTIU O REPRESENTATIU DE L’ENTITAT, ETC. PERSONE

CONSTITUEIXEN ELS MITJANS PERSONALS DE L’ASSOCIACIÓ. 
’Institut d’Estudis Penedesencs té tres tipologies de mitjans personals: el personal directiu, que no té 

retribució; el personal administratiu, que té retribució; i els voluntaris. 

A partir de l’Assemblea extaordinària de desembre de 2018 en que es va produir el relleu de l’anterior  

Junta Directiva,  la nova va quedar constituida per:  

Són els membres que conformen la Junta directiva, formada tal i com s’ha assenyalat a l’apartat 1 de la 

present memòria. Els membres de l’actual junta directiva són: 

Maria Dolores Garcia Martínez 

Josep Antoni Herrera Sancho  

Maria Casaña Escarré 

Genís Francesc Ruiz Cruz 

Ramon Arnabat Mata 

Vocalia: Xavier Esteve Gràcia 

ol Masana  

Àngels Parés Corretger 

 

És l’únic que té retribució. Es divideix en dues categories: secretària técnica (aquest càrrec es va 

extinguir l’abril de 2018) i secretària administrativa. Respecte la seu del Vendrell, les tasques es 

desenvolupen mitjançant voluntariat.  

ÈCNICA. PILAR TARRADA I GOL. (JORNADA COMPLETA). SEU VILAFRANCA

Coordinar l’agenda d’activitats aprovades per la Junta Directiva  

Vetllar pels requeriments de desenvolupament de cada activitat 

Disposar els mitjans tècnics necessaris per la realització de cada activitat

Coordinar les col·laboracions de voluntaris, quan hi hagi activitats que requereixen 

aquest reforç de recursos humans 

Realització de la documentació i tramesa necessàries per obtenir les subvencions

Justificació de les subvencions  
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ació vigent a través del sistema de tramitació digital 

el conveni anual d’activitats i la 

mar part de l’associació, qualsevol persona major de 16 anys pot ser 

sòcia de l’IEP, sense cap altre requisit que acceptar els Estatuts de l’entitat,  afiliar-se voluntàriament i 

quota jove, que té un 50% de descompte a la quota 

Tots els socis i sòcies, però també els no socis, poden participar en les seccions i en les seves activitats. 

IEP  poden ser  adquirides també 

pels no socis. Les tres seus de l’IEP atenen les peticions de socis i no socis. Els llibres s’han de passar a 

recollir a les seus o punts de recollida de llibres. Els no socis els poden adquirir als mateixos punts. 

EXPRESSIÓ DE LA PLANTILLA 

A DE PRESTAR EL VOLUNTARIAT, 

NTITAT, ETC. PERSONES QUE 

’Institut d’Estudis Penedesencs té tres tipologies de mitjans personals: el personal directiu, que no té 

uir el relleu de l’anterior  

Són els membres que conformen la Junta directiva, formada tal i com s’ha assenyalat a l’apartat 1 de la 

técnica (aquest càrrec es va 

i secretària administrativa. Respecte la seu del Vendrell, les tasques es 

ILAFRANCA 

 

 

Disposar els mitjans tècnics necessaris per la realització de cada activitat 

Coordinar les col·laboracions de voluntaris, quan hi hagi activitats que requereixen 

Realització de la documentació i tramesa necessàries per obtenir les subvencions 



 

 

 Correspondència i trameses d’informació a les persones associades

 Trameses d’informació de l’IEP a ens, entitats, institucions i d’

culturals i econòmics, per encàrrec de la Junta Directiva 

 Transmissió de la informació de l’IEP als mitjans de comunicació i d’altres actors culturals, 

socials i econòmics, per encàrrec de la Junta Directiva

A partir d’abril de 2018 aquestes tasques queden absorvides per la Junta Directiva amb el 

suport de la Secretaria Administriva i d’un equip de voluntaris. 

 

FUNCIONS SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 Gestionar les altres i baixes d’associats o associades

 Elaboració i inventari dels béns de l’entitat, en especial de l’arxiu bibliogràfic  de l’IEP i de 

les existències de les edicions i publicacions de l’IEP

 Entrada de dades comptables al programa 

 Resum trimestral de l’IRPF per presentar a la gestoria

 Resum mensual de les despeses de caixa de les secretaries

 Resum trimestral de les despeses de SS i IRPF de l’ETRP i TEN

 Recollir els fulls de salaris mensuals a la gestoria

 Emissió dels informes comptables mensuals de Sumes i Saldos i del Balanç de Situació

 Mensualment informe de previsió de pagaments i cobraments

 Tancament anual de l’exercici comptable.

 Arxiu de les factures originals

 Preparar la documentació necessària pel 

 Fer el seguiment de la devolució de les quotes d’associació, esbrinar les causes i si són 

purament tècniques donar

  Preparar la documentació pels pagaments a efectuar per transferència, que hagin estat 

autoritzats pel President o Presidenta 

 Informar el Tresorer o Tresorera que els pagaments autoritzats es troben en situació de 

ser validats perquè els pagaments siguin efectius 

 Seguiment i control dels terminis i de les exigències requerides per a obtenir sub

 Atendre i fer arribar a la Junta Directiva les comunicacions rebudes des dels mitjans de 

comunicació i d’altres actors culturals, socials i econòmics 

 Assistir a reunions de la Junta Directiva, si així es requereix 

 

- Els voluntaris 

S’ha iniciat una intensificació de la col·laboració de les persones associades com a voluntaries 

de l’entitat. 

Es disposa d’associats que s’encarreguen de l’atenció als associats i associades

Sr. Pere Torrens Ventura 

Sr. Jordi Vidal Rius

Al Baix Penedès 

Sr. Vicenç López Navarro

(Al Garraf el realitzar la Secretària Administrtiva Sra. Maria Isabel Segovia Herrero)

El manteniment del web de l’IEP, el realitza 

A les Diades de Sant Jordi:

A Vilafranca del Penedès col·laboren: Sr. V

Sr. PereTorrens Ventura i Sr. Enric Tomàs Guix.

A Vilanova i la Geltrú: Col·laboren amb la secretaria administrativa, com a voluntaris, Sr. 

Vicenç Carbonell Virella i Sr. Albert Tubau Garcia. 

En els actes: 
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Correspondència i trameses d’informació a les persones associades

Trameses d’informació de l’IEP a ens, entitats, institucions i d’

culturals i econòmics, per encàrrec de la Junta Directiva  

Transmissió de la informació de l’IEP als mitjans de comunicació i d’altres actors culturals, 

socials i econòmics, per encàrrec de la Junta Directiva 

A partir d’abril de 2018 aquestes tasques queden absorvides per la Junta Directiva amb el 

suport de la Secretaria Administriva i d’un equip de voluntaris.  

DMINISTRATIVA. MARIA ISABEL SEGOVIA HERRERO.(MITJA JORNADA)

Gestionar les altres i baixes d’associats o associades 

Elaboració i inventari dels béns de l’entitat, en especial de l’arxiu bibliogràfic  de l’IEP i de 

les existències de les edicions i publicacions de l’IEP 

Entrada de dades comptables al programa informàtic de comptabilitat

Resum trimestral de l’IRPF per presentar a la gestoria 

Resum mensual de les despeses de caixa de les secretaries 

Resum trimestral de les despeses de SS i IRPF de l’ETRP i TEN 

Recollir els fulls de salaris mensuals a la gestoria 

Emissió dels informes comptables mensuals de Sumes i Saldos i del Balanç de Situació

Mensualment informe de previsió de pagaments i cobraments 

Tancament anual de l’exercici comptable. 

Arxiu de les factures originals 

Preparar la documentació necessària pel cobrant de les quotes d’associació

Fer el seguiment de la devolució de les quotes d’associació, esbrinar les causes i si són 

purament tècniques donar-los solució   

Preparar la documentació pels pagaments a efectuar per transferència, que hagin estat 

itzats pel President o Presidenta  

Informar el Tresorer o Tresorera que els pagaments autoritzats es troben en situació de 

ser validats perquè els pagaments siguin efectius  

Seguiment i control dels terminis i de les exigències requerides per a obtenir sub

Atendre i fer arribar a la Junta Directiva les comunicacions rebudes des dels mitjans de 

comunicació i d’altres actors culturals, socials i econòmics  

Assistir a reunions de la Junta Directiva, si així es requereix  

una intensificació de la col·laboració de les persones associades com a voluntaries 

Es disposa d’associats que s’encarreguen de l’atenció als associats i associades

Sr. Pere Torrens Ventura  

Sr. Jordi Vidal Rius 

 

Sr. Vicenç López Navarro 

(Al Garraf el realitzar la Secretària Administrtiva Sra. Maria Isabel Segovia Herrero)

El manteniment del web de l’IEP, el realitza Sr. Josep Anton Calvet.  

A les Diades de Sant Jordi: 

A Vilafranca del Penedès col·laboren: Sr. Vicenç López Navarro, Sra. Dolors Garcia Martínez, 

Sr. PereTorrens Ventura i Sr. Enric Tomàs Guix. 

A Vilanova i la Geltrú: Col·laboren amb la secretaria administrativa, com a voluntaris, Sr. 

Vicenç Carbonell Virella i Sr. Albert Tubau Garcia.  
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Correspondència i trameses d’informació a les persones associades 

Trameses d’informació de l’IEP a ens, entitats, institucions i d’altres actors socials, 

Transmissió de la informació de l’IEP als mitjans de comunicació i d’altres actors culturals, 

A partir d’abril de 2018 aquestes tasques queden absorvides per la Junta Directiva amb el 

) SEU VILANOVA I LA GELTRÚ 

Elaboració i inventari dels béns de l’entitat, en especial de l’arxiu bibliogràfic  de l’IEP i de 

informàtic de comptabilitat 

Emissió dels informes comptables mensuals de Sumes i Saldos i del Balanç de Situació 

cobrant de les quotes d’associació 

Fer el seguiment de la devolució de les quotes d’associació, esbrinar les causes i si són 

Preparar la documentació pels pagaments a efectuar per transferència, que hagin estat 

Informar el Tresorer o Tresorera que els pagaments autoritzats es troben en situació de 

Seguiment i control dels terminis i de les exigències requerides per a obtenir subvencions 

Atendre i fer arribar a la Junta Directiva les comunicacions rebudes des dels mitjans de 

una intensificació de la col·laboració de les persones associades com a voluntaries 

Es disposa d’associats que s’encarreguen de l’atenció als associats i associades a l’Alt Penedès 

(Al Garraf el realitzar la Secretària Administrtiva Sra. Maria Isabel Segovia Herrero)  

icenç López Navarro, Sra. Dolors Garcia Martínez, 

A Vilanova i la Geltrú: Col·laboren amb la secretaria administrativa, com a voluntaris, Sr. 



 

 

“Presentació de les Preactes de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs”, Srta. Yuna Ruiz 

Xolà i Sr. Pau Cañas. 

“XXVII Jornades d’Estudis Pendesencs”,

Sr. Pau Cañas  

“En record del Mestre Fabra”, S

Poveda Ruano.  

A totes les activitats està present al menys un membre de la Junta Directiva per atendre als 

associats i al públic assistent.

 

 

7. MITJANS MATERIALS

REFERÈNCIA A LES SUBVENCIONS PÚ

 
L’entitat disposa de diversos mitjans materials i de recursos econòmics procedents de socis, d’entitats 

públiques i privades que tenen conveni i d’acords puntuals per publi

económica es referencien les diferents fonts de recursos).

 

- Mitjans materials i recursos de què disposa l’entitat

L’IEP no té cap immoble en propietat. Els locals que utilitza com a seu són en concepte

de cessió d’ús mitjançant conveni o acord. El contingut si que és propietat de l’entitat i el

passem a desglossar a continuació:

* Seu de Vilafranca (carrer Banys): 1 ordinador de sobretaula, 1 impressora/ escàner/

fax, 1 taula d’oficina, 3 prestatgeries de fusta per posa

portes i pany, 1 cadira d’oficina, 2 cadires per atendre, 1 armari alt amb pany.

* Seu de Vilafranca (local Ferrers

l’arxiu, prestatgeries de fusta per als llibr

plegables. 

*Seu de Vilanova i la Geltrú: 1 ordinador de sobretaula, 1 impressora, 1 ordinador

portàtil, 1 taula d’oficina, 4 prestatgeries per posar llibres, 1 cadira d’oficina, 1 cadira.

Hemeroteca: 1 taula gran de consulta, 6 prestatgeries, 1 taula escriptori, 1 cadira.

* Seu d’El Vendrell: 1 ordinador portàtil, 1 impressora/escàner.

 

L’Institut d’Estudis Penedesenc es financia a través de 

 

1. Quotes de les persones associades 

2. Convenis amb els 3 Consells Comarcals (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf)

i els convenis amb 39 ajuntaments de les tres comarques.

3. Ingressos per vendes de llibres

4. Institucions públiques: IRMU, Diputació de T

5. Col·laboracions puntuals d’empreses. 

Les dades econòmiques del pressupost, subvencions i retribucions queden relacionades a

l’annex d’aquesta memòria
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“Presentació de les Preactes de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs”, Srta. Yuna Ruiz 

Xolà i Sr. Pau Cañas.   

“XXVII Jornades d’Estudis Pendesencs”, Srta. Yuna Ruiz Solà, Sra. Montserrat Esquerda Bosch i 

“En record del Mestre Fabra”, Srta. Yuna Ruiz Solà, Sra. Àngels Parés Corretger i Sr. Julià 

 

A totes les activitats està present al menys un membre de la Junta Directiva per atendre als 

associats i al públic assistent. 

7. MITJANS MATERIALS I RECURSOS DE QUÈ DISPOSA L’ENTITAT, AMB ESPEC

A LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES I LA SEVA APLICACIÓ

L’entitat disposa de diversos mitjans materials i de recursos econòmics procedents de socis, d’entitats 

públiques i privades que tenen conveni i d’acords puntuals per publicacions o activitats. (A la memoria 

económica es referencien les diferents fonts de recursos). 

Mitjans materials i recursos de què disposa l’entitat 

L’IEP no té cap immoble en propietat. Els locals que utilitza com a seu són en concepte

itjançant conveni o acord. El contingut si que és propietat de l’entitat i el

passem a desglossar a continuació: 

* Seu de Vilafranca (carrer Banys): 1 ordinador de sobretaula, 1 impressora/ escàner/

fax, 1 taula d’oficina, 3 prestatgeries de fusta per posar llibres, 2 mobles de fusta amb

portes i pany, 1 cadira d’oficina, 2 cadires per atendre, 1 armari alt amb pany. 

* Seu de Vilafranca (local Ferrers-magatzem): prestatgeries metàl·liques per als llibres i per a

l’arxiu, prestatgeries de fusta per als llibres i l’arxiu, mobles baixos, 2 taules, 10 cadires

*Seu de Vilanova i la Geltrú: 1 ordinador de sobretaula, 1 impressora, 1 ordinador

portàtil, 1 taula d’oficina, 4 prestatgeries per posar llibres, 1 cadira d’oficina, 1 cadira.

a gran de consulta, 6 prestatgeries, 1 taula escriptori, 1 cadira.

* Seu d’El Vendrell: 1 ordinador portàtil, 1 impressora/escàner. 

L’Institut d’Estudis Penedesenc es financia a través de les següents fonts d’ingressos 

1. Quotes de les persones associades  

2. Convenis amb els 3 Consells Comarcals (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) 

ajuntaments de les tres comarques.  

vendes de llibres 

4. Institucions públiques: IRMU, Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya

5. Col·laboracions puntuals d’empreses.  

Les dades econòmiques del pressupost, subvencions i retribucions queden relacionades a

l’annex d’aquesta memòria 

Memòria Activitats Institut d’Estudis Penedesencs 

2018 

“Presentació de les Preactes de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs”, Srta. Yuna Ruiz 

Srta. Yuna Ruiz Solà, Sra. Montserrat Esquerda Bosch i 

Àngels Parés Corretger i Sr. Julià 

A totes les activitats està present al menys un membre de la Junta Directiva per atendre als 

L’ENTITAT, AMB ESPECIAL 

LICACIÓ 

L’entitat disposa de diversos mitjans materials i de recursos econòmics procedents de socis, d’entitats 

cacions o activitats. (A la memoria 

L’IEP no té cap immoble en propietat. Els locals que utilitza com a seu són en concepte 

itjançant conveni o acord. El contingut si que és propietat de l’entitat i el 

* Seu de Vilafranca (carrer Banys): 1 ordinador de sobretaula, 1 impressora/ escàner/ 

r llibres, 2 mobles de fusta amb 

 

magatzem): prestatgeries metàl·liques per als llibres i per a 

es i l’arxiu, mobles baixos, 2 taules, 10 cadires 

*Seu de Vilanova i la Geltrú: 1 ordinador de sobretaula, 1 impressora, 1 ordinador 

portàtil, 1 taula d’oficina, 4 prestatgeries per posar llibres, 1 cadira d’oficina, 1 cadira. 

a gran de consulta, 6 prestatgeries, 1 taula escriptori, 1 cadira. 

s d’ingressos  

 

arragona, Generalitat de Catalunya 

Les dades econòmiques del pressupost, subvencions i retribucions queden relacionades a 



 

 

8. RETRIBUCIONS QUE 

ÒRGANS DE REPRESENTA

FUNCIONS QUE ELS COR

NATURALESA DE LA CON

QUALS HAN ESTAT ABON
 

Aquest apartat figura a la memoria econòmica.

 

9. NOMBRE DE SOCIS, 

L’ASSOCIACIÓ. 
 

L’IEP ha extès la seva activitat a l’

en les quals ja venia actúan 

comarca de l’Anoia que forma part de la veguería Penedès.

A tancament de 2018 l’IEP compte amb 950 persones associades, de les quals 276 són institucional i 674 

són numeraris.  

• Socis numeraris i socis protectors: paguen una quota anual. La quota dels socis numeraris és de 4

l’any i la quota jove (menors de 25 anys) és de 21

300€ 

• Socis no numeraris: són les entitats, bibliot

quals tenim una relació d’intercanvi de publicacions. Les entitats són de Catalunya, País Valencià i 

Madrid. 
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8. RETRIBUCIONS QUE HAN PERCEBUT EN ELS DOS ÚLTIMS ANYS ELS 

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DIFERE

FUNCIONS QUE ELS CORRESPONEN PEL FET DE SER-HO, AMB ESPECIFICACI

NATURALESA DE LA CONTRAPRESTACIÓ PRESTADA I ELS FONS AMB CÀR

QUALS HAN ESTAT ABONADES. 

apartat figura a la memoria econòmica. 

9. NOMBRE DE SOCIS, PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, QUE INTE

ha extès la seva activitat a l’Àmbit de la veguería Penedès, de tal manera que a les tres comarques 

en les quals ja venia actúan - Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf – ha iniciat activitats a la part de la 

comarca de l’Anoia que forma part de la veguería Penedès. 

A tancament de 2018 l’IEP compte amb 950 persones associades, de les quals 276 són institucional i 674 

Socis numeraris i socis protectors: paguen una quota anual. La quota dels socis numeraris és de 4

l’any i la quota jove (menors de 25 anys) és de 21€. Respecte als socis protectors, paguen una quota de 

• Socis no numeraris: són les entitats, biblioteques, arxius, universitats i altres centres d’estudis, amb els 

quals tenim una relació d’intercanvi de publicacions. Les entitats són de Catalunya, País Valencià i 
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DOS ÚLTIMS ANYS ELS MEMBRES DELS 

IÓ DE SERVEIS DIFERENTS A LES 

HO, AMB ESPECIFICACIÓ DE LA 

A I ELS FONS AMB CÀRREC ALS 

JURÍDIQUES, QUE INTEGREN 

de la veguería Penedès, de tal manera que a les tres comarques 

ha iniciat activitats a la part de la 

A tancament de 2018 l’IEP compte amb 950 persones associades, de les quals 276 són institucional i 674 

Socis numeraris i socis protectors: paguen una quota anual. La quota dels socis numeraris és de 45€ 

€. Respecte als socis protectors, paguen una quota de 

eques, arxius, universitats i altres centres d’estudis, amb els 

quals tenim una relació d’intercanvi de publicacions. Les entitats són de Catalunya, País Valencià i 



 

 

PUBLICACIONS 2018 

 

tant que instrument essencial de comunicació, indispensable per a la cohesió del Penedès. Cal tenir en 
compte que la llengua no és solament una qüestió gramatical, sinó
de la personalitat comarcal,  en convertir
adés en factor unificador del model de festa, en ésser el vehicle de l’art verbal. La llengua ens emplena 
la vida perquè ens és necessària cada volta que expliquem o escoltem un acudit, una rondalla, una 
contarella o una llegenda; cada vegada que juguem a les endevinalles o als enigmes; sempre que hem 
de recórrer a una fórmula, una frase feta o un refrany; i, també, qua
L’acte oficial de presentació d’aquesta publicació i la corresponent difusió  tindrà lloc a la tardor de 
2019, . 
 

arquitecte, poc coneguda fora dels àmbits reduïts dels estudiosos de l’arquitectura modernista i de la 
qual hi ha molt poc publicat. La recerca ha permés recuperar la biografia d’un personatge de personalitat 
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Publicació número 218 

En record del Mestre Fabra  

Autor/s: Diversos 

Pàgines: 16 
Tema: Llengua. Història.  
Període: Edat contemporània. 
Àmbit territorial: Catalunya 
ISBN: 978-84-15017-38-7 
 
Presentació de la confecció d’un vocabulari del Penedès i de la web del lèxic 
del Parlar Penedesenc. Activitat realitzada dins l’Any Fabra. 

 
Publicació número 217 
 
La llengua del Penedès: Del vocabulari i la toponímia al folklore i la 
literatura   
Autor/a/s: Diversos. Ramon Marrugat i Cuyàs, coordinador. 
Pàgines:  467 
Tema: Llengua. Lèxic. Toponímia. Folklore. Literatura. 
Període:   
Àmbit territorial:  Penedès històric 

ISBN: 978-84-15017-37-0 

En la presa de consciència desvetllada a l’entorn de la
penedesenca no es pot deixar de banda l’estudi de la llengua comuna en 

tant que instrument essencial de comunicació, indispensable per a la cohesió del Penedès. Cal tenir en 
compte que la llengua no és solament una qüestió gramatical, sinó que ha estat i és eina vertebradora 
de la personalitat comarcal,  en convertir-se, adés en la saba terminològica de l’activitat econòmica, 
adés en factor unificador del model de festa, en ésser el vehicle de l’art verbal. La llengua ens emplena 

rquè ens és necessària cada volta que expliquem o escoltem un acudit, una rondalla, una 
contarella o una llegenda; cada vegada que juguem a les endevinalles o als enigmes; sempre que hem 
de recórrer a una fórmula, una frase feta o un refrany; i, també, quan ens emocionem amb una cançó.
L’acte oficial de presentació d’aquesta publicació i la corresponent difusió  tindrà lloc a la tardor de 

 
Publicació número 216 
Eugeni Campllonch i Parés 1894 – 1910. Un arquitecte i urbanista 
vilafranquí   
Autor/a/s: Pilar Soler Garcia  
Pàgines: 128 
Tema: Arquitectura. Ebanisteria. Art. Urbanisme. Obra catalogada. 
Període:  Final segle XIX principis segle XX 
Àmbit territorial: Penedès. Catalunya. Argentina. 
ISBN: 978-84-15017-36-3 
 L’arquitecte vilafranquí Eugeni Campllonch i Parés va participar del 
moviment modernista amb una obra àmplia que encara és present en 
diferents espais emblemàtics de Vilafranca, moltes vegades en cantonades i 
places de les quals marca el caràcter. L’estudi s’acosta a l’obra d’aquest 

arquitecte, poc coneguda fora dels àmbits reduïts dels estudiosos de l’arquitectura modernista i de la 
qual hi ha molt poc publicat. La recerca ha permés recuperar la biografia d’un personatge de personalitat 

Memòria Activitats Institut d’Estudis Penedesencs 

2018 

Presentació de la confecció d’un vocabulari del Penedès i de la web del lèxic 
del Parlar Penedesenc. Activitat realitzada dins l’Any Fabra.  

La llengua del Penedès: Del vocabulari i la toponímia al folklore i la 

Autor/a/s: Diversos. Ramon Marrugat i Cuyàs, coordinador.  

Tema: Llengua. Lèxic. Toponímia. Folklore. Literatura.  

En la presa de consciència desvetllada a l’entorn de la territorialitat 
penedesenca no es pot deixar de banda l’estudi de la llengua comuna en 

tant que instrument essencial de comunicació, indispensable per a la cohesió del Penedès. Cal tenir en 
que ha estat i és eina vertebradora 

se, adés en la saba terminològica de l’activitat econòmica, 
adés en factor unificador del model de festa, en ésser el vehicle de l’art verbal. La llengua ens emplena 

rquè ens és necessària cada volta que expliquem o escoltem un acudit, una rondalla, una 
contarella o una llegenda; cada vegada que juguem a les endevinalles o als enigmes; sempre que hem 

n ens emocionem amb una cançó. 
L’acte oficial de presentació d’aquesta publicació i la corresponent difusió  tindrà lloc a la tardor de 

1910. Un arquitecte i urbanista 

Tema: Arquitectura. Ebanisteria. Art. Urbanisme. Obra catalogada.  

Àmbit territorial: Penedès. Catalunya. Argentina.  

L’arquitecte vilafranquí Eugeni Campllonch i Parés va participar del 
moviment modernista amb una obra àmplia que encara és present en 
diferents espais emblemàtics de Vilafranca, moltes vegades en cantonades i 

i s’acosta a l’obra d’aquest 
arquitecte, poc coneguda fora dels àmbits reduïts dels estudiosos de l’arquitectura modernista i de la 
qual hi ha molt poc publicat. La recerca ha permés recuperar la biografia d’un personatge de personalitat 



 

 

polifacètica que inclou també disseny de mobiliari, tot plegat d’un notable interès per l’empremta que ha 
deixat a l’arquitectura, principalment a Vilafranca però també d’una ciutat com Girona i de poblacions 
com l’Ordal o l’Arboç.  Posteriorment es va traslladar a Argentin
reconegudes a Buenos Aires.
 

seva posada en valor, la cer
intervenció d’agents molt diferents: arquitectes, historiadors, arqueòlegs, urbanistes, divulgadors, 
gestors públics... 

seva pròpia col·lecció de vals i bitllets.
realitat que es va produir per la manca de moneda fraccionaria durant la 
botigues i els Ajuntaments van cercar com posar remei a aquesta situació amb vals, que només 
es podia utilitzar en la botiga titular del val; i amb paper moneda que només era de curs legal 
dins el territori del municipi de l’ajuntament on
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nclou també disseny de mobiliari, tot plegat d’un notable interès per l’empremta que ha 
deixat a l’arquitectura, principalment a Vilafranca però també d’una ciutat com Girona i de poblacions 
com l’Ordal o l’Arboç.  Posteriorment es va traslladar a Argentina i algunes de les seves obres són 
reconegudes a Buenos Aires. 

 
Publicació número 215 
Preactes de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. “Muralles urbanes. 
Diàleg entre urbanisme i patrimoni” 
Autor/a/s: Diversos.   
Pàgines: 64 
Tema: Arqueologia. Urbanisme. Arquitectura. Llengua. Art.   
Àmbit territorial: Catalunya.  
ISBN: 978-84-15017-35-6 

 Les muralles són estructures imponents que van tenir una funció defensiva 
en el passat i que ara són elements que marquen la identitat de m
poblacions que les han conservades i posades en valor. En altres casos 
només es conserven parcialment o bé han estat engolides pel creixement 
urbanístic i han passat a formar part de les estructures d’altres edificis.  La 

seva posada en valor, la cerca de solucions per la seva conservació i posada en valor implica la 
intervenció d’agents molt diferents: arquitectes, historiadors, arqueòlegs, urbanistes, divulgadors, 

Publicació número 214 

El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil 1936 
  
Autor/a/s: Isidre Aymerich i Bernal 
Pàgines:  120 
Tema:  Numismàtica. Col·leccionisme. 
Període:  Guerra Civil j936 - 1939 
Àmbit territorial: Baix Penedès 
ISBN:  978-84-15017-34-9 
Isidre Aymerich i Bernal (DEP) va escriure aquest 
dedicat al tema del paper moneda durant la guerra civil, seguint la 

seva pròpia col·lecció de vals i bitllets. Estructurat per municipis el llibre és un ventall d'una 
realitat que es va produir per la manca de moneda fraccionaria durant la 
botigues i els Ajuntaments van cercar com posar remei a aquesta situació amb vals, que només 
es podia utilitzar en la botiga titular del val; i amb paper moneda que només era de curs legal 
dins el territori del municipi de l’ajuntament on s'havia emès. 
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nclou també disseny de mobiliari, tot plegat d’un notable interès per l’empremta que ha 
deixat a l’arquitectura, principalment a Vilafranca però també d’una ciutat com Girona i de poblacions 

a i algunes de les seves obres són 

Preactes de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. “Muralles urbanes. 

Tema: Arqueologia. Urbanisme. Arquitectura. Llengua. Art.    

Les muralles són estructures imponents que van tenir una funció defensiva 
en el passat i que ara són elements que marquen la identitat de moltes 
poblacions que les han conservades i posades en valor. En altres casos 
només es conserven parcialment o bé han estat engolides pel creixement 
urbanístic i han passat a formar part de les estructures d’altres edificis.  La 

ca de solucions per la seva conservació i posada en valor implica la 
intervenció d’agents molt diferents: arquitectes, historiadors, arqueòlegs, urbanistes, divulgadors, 

Guerra Civil 1936 - 1939 

(DEP) va escriure aquest segons volum 
dedicat al tema del paper moneda durant la guerra civil, seguint la 

Estructurat per municipis el llibre és un ventall d'una 
realitat que es va produir per la manca de moneda fraccionaria durant la Guerra Civil. Les 
botigues i els Ajuntaments van cercar com posar remei a aquesta situació amb vals, que només 
es podia utilitzar en la botiga titular del val; i amb paper moneda que només era de curs legal 
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

Plànol del recorregut 

 

Roda de Premsa 
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

NOTA  DE PREMSA 

Un any més i conjuntament amb el Centre Excursionista del Penedès, amb el Col·lectiu Ecologista “Bosc 

Verd”, organitzem la Caminada Popular Solidaria amb La Marató de TV3, que enguany arriba a la seva 5a 

edició. 

Ahir va tenir lloc la roda de premsa de presentació d’aquesta activitat amb la qual es pot ajudar a la recap-

tació de fons que La Marató de TV3 realitza per tal de destinar els fons a la recerca científica, en aquest 

cas, a la investigació de càncer. 

Com bé destacava ahir en Marc Queralt del “Bosc Verd”, aquesta és una malaltia que ens toca a tothom 

de prop. 

 

Solidaritat i gaudi del paisatge. 

Toni Inglada va descriure les característiques d’aquesta Va Caminada Popular Solidària amb La Marató de 

TV3. Com bé va dir, la Caminada ofereix, a més de poder exercir la solidaritat, el gaudi d’un recorregut 

pensat per conèixer uns bells paisatges  ben diversos i molt interessants, a més de les tradicionals vinyes 

del Penedès. Són uns espais suggerents que conviden a ser viscuts, però també fotografiats. 

El recorregut 

En total seran 10 km en un recorregut circular de sortida i tornada al Pla del Penedès, i que transcorrerà 

per:  

El Mas del Tort 

La Cadira de Miravinyes 

Caves Naveran (Sant Martí Sadevesa) 

Caves Nadal  (Can Nadal de la Bogadella) 

 

Tal com va explicar en Felix Masachs, el recorregut està pensat perquè en pugui participar tothom que 

vulgui, no té pujades significatives, però no és apte per fer-ho amb cotxes infantils o vehicles similars. 

 

Paisatge, història i molt bons caves. 

Hi ha dues parades programades a les Caves Naveran i a les Caves Nadal. En totes dues s’oferirà als parti-

cipants una copa de cava. 

Cal recordar que a Caves Naveran es va filmar la sèrie de TV3 “Nissaga de Poder”. 

Per la seva part, Caves Nadal és una heretat fundada el 1510, que ininterrompudament ha mantingut el 

conreu de la vinya des d’aleshores i ha pertangut a la mateixa família també des de la seva fundació. 

 

Donatius: 

Es podran efectuar abans de sortir del Pla del Penedès, també a les dues parades que s’efectuaran. A la 

tornada al Pla es farà el recompte i s’informarà a tothom de quant s’ha recaptat. 

Tota la recaptació serà destinada integrament a La Marató de TV3 
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

LA CAMINADA 

Recorregut i horari:  

Diumenge 11 de novembre de 2018  

Punt de trobada inicial.  

Av. de la Pelegrina de Vilafranca del Penedès.  

Aparcament de terra al costat de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.  

 

08.30h Des d’aquest punt es va partir en cotxes fins al Pla del Penedès  

Ens vam reagrupar davant de l’Oficina de Turisme del Pla del Penedès  

 

L’Ajuntament del Pla del Penedès va posar a disposició dels i de les participants un servei per canviar-se de 

roba i servei de guarda-roba a la mateixa Oficina de Turisme.  
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

09.00h Sortida a peu  

Breu recorregut dintre del poble del Pla del Penedès:  

Oficina de Turisme  

Plaça de la Vila (Ajuntament)  

Església de Santa Magdalena  

Font de l’Esteve  
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

 

Inici recorregut circular intermunicipal (La caminada transcorre per terres dels municipis de El Pla del Pe-

nedès i Torrelavit.)  

Per a continuar cap a:  

Mas del Tort  

Cadira de Miravinyes  
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

Caves Naveran (Sant Martí Sadevesa). On vam ser meravellosament bens rebuts i se’ns va servir diversos 

tipus de cava .  
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

Caves Naveran (Sant Martí Sadevesa) 
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

 Vam continuar camí fins a Caves Nadal (Can Nadal de la Bogadella). De nou ens rebre amb les mans ober-

tes i ens van servir una selecció de caves.  
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

 Caves Nadal (Can Nadal de la Bogadella).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop acabat el tast vam inicia el tram final de la caminada, de retorn al Pla del Penedès. 
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

Acabada la Caminada vam procedir a obrir la caixa de donatius i fer el recompte. 
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V CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

Enllaç web La Marató TV3 

https://www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2018/Va-Caminada-Popular-Solidaria-amb-La-

Marato-de-TV3/contingut-usuari/1170/2026/1177835/alt-penedes/2382/ 

Resum de l’acte:  

 

Un total de 110 persones s’han aplegat per viure la V Caminada Popular Solidària amb La Marató de TV3, 

i fins i tot els temps ha volgut que hagi estat una grata experiència per tots els participants. 

 

A les 8,30 hores la major part dels participants s’han concentrat al costat de l’Hospital de Vilafranca per 

partir agrupats en cotxes, fins el Centre d’Acollida Turística de l’Ajuntament del Pla del Penedès. 

Allà esperaven els regidors, Vanessa Gascó i Jordi Fontanals, junt amb la tècnica de l’oficina de turisme. 

Tots ells han contribuït a fer més plena l’estada al Pla. 

 

Des d’aquest punt ha començat la caminada, amb una primera i breu etapa urbana, visitant l’església de 

Santa Magdalena, declarada bé cultural d’interès local, que conserva gran part de l’obre original romàni-

ca. 

 

A continuació el grup s’ha dirigit a la Font de l’Esteve fins a Mas del Tort i posteriorment al mirador de la 

Cadira de Miravinyes, i des d’aquest punt fins a les Caves Naveran, on estaven esperant el grup, el Sr. 

Ignasi Ortiz i una part de l’equip organitzador de la Caminada.  

 

La finca on es troba Caves Naveran, té el seu origen al segle XI. Va ser comprada a mitjans del segle XIX 

per Pablo Parellada qui, acabada la filoxera, va replantar la finca amb vinyes de la varietat Montonec, 

que avui és coneguda com Parellada, en record d’ell. El Sr. Ortíz ens va obsequiar en nom de Caves Nave-

ran un sortit dels seus caves, de gran qualitat, que van fer les delícies dels assitents 

 

Posteriorment vam visitar Caves Nadal, una empresa amb molta solera. Vam ser rebuts pel Sr. Xavier 

Nadal qui ens va explicar la història de la finca i de la bodega. A continuació vam fer un tast de diversos 

caves, tot ells d’excel·lent qualitat. 

 

Vam finalitzar la jornada tornat al punt d’inici al Pla del Penedès, on vam procedir a obrir la caixa on s’ha-

vien recollit els donatius. El resultat va ser de 564 € recaptats que van ser ingressat a La Marató en la 

seva integritat. 

 

A tots gràcies i fins el proper any! 

 

Notícia a web IEP 
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VISITA GUIADA A LES BARRAQUES DE PEDRA SECA I  

ALTRES PUNTS D’INTERÈS SIGNIFICATIUS DE BONASTRE 
DIUMENGE, 8 D’ABRIL DE 2018 

Abraham Guillen Villar, Antropòleg, investigador de la fitxa de Pedra Seca de l’Inventari del Patrimoni Cul-

tural Immaterial del Penedès en un moment de la seva conferència.  

Enllaç amb la fitxa dedicada a la Pedra Seca a l’IPCIP  

https://www.immaterialpenedes.cat/fitxa-patrimoni-cultural/l-ofici-de-margener-i-la-t%C3%A8cnica-de-la-pedra-
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Agenda IEP 

Visita guiada a les bar-

raques de pedra seca i 

altres punts d’interès 

significatius de bonas-

tre. 
Diumenge, 8 d’abril de 2018 

Trobada a les 9.30 h. 

Centre Cívic de la Societat de Bonastre 

Carrer de la Societat, s/n.  (Hi ha lloc d’aparcament  que es troba a l’entrada Sud, la primera ve-

nint des de Roda de Berà) 

Bonastre 

 

Cal inscripció prèvia:  tel. 938 921 979  o al correu electronic: secretaria@iepenedesencs.org 

  

Programa de la visita guiada: 

09.30 h Trobada, breu rebuda i esmorzar al Centre Cívic la Societat 

10.30 h Itinerari urbà: Casa del Delme, Casa Fontanilles i Església de Santa Magdalena, vora la 

font i el safareig homònims. 

11.30 h Itinerari periurbà: Visita a elements arquitectònics típics del paisatge de Bonastre: barra-

ques, forns, pot ser es pugi arribar fins el Molí de Bonastre, avi en runes. 

 

En Joan Vilaseca i Figueres i en Joan Sicart Martínez, socis de l’Institut d’Estudis Penedesencs, 

seran els guies d’ambdós recorreguts.  També hi participarà en el recorregut l’alcalde de Bonas-

tre, David Godall. 

Aquest visita guiada l’organitza l’Institut d’Estudis Penedesencs en conveni amb l’Ajuntament de 

Bonastre i amb la col·laboració de l’Associació Cultural Bon-Astre. 

  

  

Aquesta activitat forma part de la programació complementaria a l’exposició “Construint el Ter-

ritori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” que es pot visitar a la Capella de Sant Joan 

de Vilafranca, que romandrà oberta fins el 8 d’abril. 

Foto: Casa Fontanilles. Autora Àngels Travé  

VISITA GUIADA A LES BARRAQUES DE PEDRA SECA I  

ALTRES PUNTS D’INTERÈS SIGNIFICATIUS DE BONASTRE 
DIUMENGE, 8 D’ABRIL DE 2018 



 5 

 Resum visita web IEP  http://www.iepenedesencs.org/2018/noticia.php?id=26  

Més de 40 persones descobreixen el 

patrimoni de Bonastre 

09 d'abril de 2018 

 
 

Més de 40 persones han desafiat la pluja aquest diumenge per conèixer el patrimoni de 
Bonastre en una visita guiada. La ruta organitzada per l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
ha recorregut el nucli urbà i també s’ha acostat a una de les barraques de pedra seca. 
Difondre el valor històric i identitari d’aquestes construccions era precisament un dels 
motius de l’activitat. 

Font: rtvelVendrell.cat 

https://youtu.be/F250xGV9n24 

 

 

 

VISITA GUIADA A LES BARRAQUES DE PEDRA SECA I  

ALTRES PUNTS D’INTERÈS SIGNIFICATIUS DE BONASTRE 
DIUMENGE, 8 D’ABRIL DE 2018 



 6 

Enllaços repercussió mitjans de comunicació 

Eix Diari 

https://www.eixdiari.cat/serveis/agenda/acte/18727/visita-guiada-a-bonastre.html  

Bloc Etnologia. Generalitat de Catalunya 

https://etnologia.blog.gencat.cat/2018/04/04/barraques-de-pedra-seca-a-bonastre/  

Esguard de Dona 

http://www.esguarddedona.cat/2018/03/visita-guiada-bonastre-incloent-les.html  

InfoRoda 

http://www.bonastre.altanet.org/media/upload/arxius/info%20roda%20Bonastre/INFO%20maig%2018%20.pdf  

Caminades Info 

http://caminades.info/index.php/300-visita-a-bonastre-i-barraques-de-pedra-seca  

RTV El Vendrell 

http://www.rtvelvendrell.cat/liep-proposa-un-itinerari-per-coneixer-el-patrimoni-de-pedra-seca-de-bonastre/  
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Acordem amb l’Escola Mare de Déu del Priorat la realització d’aquesta activitats. 

La gestió prèvia la vam realitzar amb en Joan Jané del SCR Baix Penedès.  

Programa de l’acte: 

09.15 h Arribada de l’autocar a Banyeres 

09.30 h Sortida de l’autocar cap a Sant Salvador 

Acte: 

10.00 h  Benvinguda: 

 Núria Ballester. Directora del Museu Pau Casals 

  Dolors Garcia. Presidenta de l’IEP 

10.10 h Lectura del pròleg de la declaració Il·lm. Sr. Amadeu Benach i Miquel. 

 Lectura de la Declaració.  

 Cada punt de cada article és llegit per un infant.  

 En total intervenen 42 infants.  

10.45 h Pau Casals i la importància de la seva actitud en vers a la Pau i als Drets Humans, i 

projecció del discurs davant les Nacions Unides i de la interpretació del “Cant dels ocells”. 

11.00 h  L’l·lm. Sr. Amadeu Benach i Miquel explica una tradició a Banyeres relacionada amb 

l’origen del nom del “Cant dels ocells”.  

Recollida dels infants i retorn a Banyeres. 

  

A l’acte assisteixen un total de 78 assistents entre infants, pares i professors.  
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Es facilita al col·legi una adaptació per a infants de la Declaració universal dels drets humans 

perquè puguin preparar la lectura el dia de l’activitat 
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Va ser un acte on els infants eren els protagonistes. 

 

  

 

 

 

 

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA 2019  

Dilluns, 29 de gener de 2019 



 8 

 

Va ser un acte on els infants eren els protagonistes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaços als vídeos de l’acte: 
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Vam fer una gestió davant l’ANUE, Associació per a les Nacions Unides a Espanya per que fessin 

una carta pels infants que havien participat  

 

  

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA 2019  

Dilluns, 29 de gener de 2019 
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MEMÒRIA PUBLICACIÓ LLIBRE 
 

EUGENI CAMPLLONCH I PARÉS 
1894 – 1910 

Arquitecte i urbanista vilafranquí 
  Pilar Soler Garcia 

 
 

1. Objectius 
Publicar un llibre dedicar a l’arquitecte vilafranquí Eugeni Campllonch i Parés 

 

 
2. Plantejament 

No existia cap altre llibre dedicat a aquest arquitecte, tot i que una gran part de la 

seva obra a Vilafranca del Penedès està catalogada. 

El seu treball es va desenvolupar en un moment de creixement de la població, i 

moltes de les seves obres, tal com escriu Joan Solé Bordes al catàleg del llibre: “La 

seva obra encara és present en diferents espais emblemàtics de Vilafranca, moltes 

vegades en cantonades i places a les quals marca el caràcter”. 

 

A més d’arquitecte també va desenvolupar la faceta de dissenyador de mobiliari. Tal 

com explica l’autora del llibre Pilar Soler Garcia: “El mobiliari del Saló de Sessions es 

conserva perfectament en el mateix espai per al qual va ser pensat”. També trobem 

mobiliari dissenyat per Eugeni Campllonch al despatx del batlle, l’avantsala i la 

galeria. 

 

Així mateix a l’Arboç trobem dues gran obres d’Eugeni Campllonch: la Rectoria i 

l’Hospital Nou. 

 

Era per tant aconsellable recollir tota la informació disponible sobre Eugeni 

Campllonch i la seva obra i publicar-la en un llibre.   

  

 

.  

3. Àmbit territorial 
Va desenvolupar una gran part de la seva tasca professional a Vilafranca del Penedès, 

tant com arquitecte municipal com exercint liberalment. Però també, com ja s’ha 

indicat al plantejament, va treballar a l’Arboç, l’Ordal, Banyeres del Penedès, Girona i 

Buenos Aires.  

  

 

 

4. Públic especialitzat i públic en general 
El llibre s’ha plantejat perquè pugui ser d’interès tant pel públic en general amant de 

l’arquitectura i la història, però també és prou detallat i aporta un gran nombre de 

plànols, raó per la qual pot ser de gran interès pels estudiants d’arquitectura i 

d’història de l’art.  
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5. Estructura del llibre 
Agraïments ...................................................................................... 6 

Introducció ...................................................................................... 8 

L’urbanisme a Vilafranca del Penedès  (1835-1934) ..................... 12 

Vilafranca creix i es modernitza ...................................................... 15 

Notes biogràfiques sobre Eugeni  Campllonch i Parés .................... 20 

L’arquitecte i la seva obra ............................................................... 26 

Obra catalogada a Vilafranca  ......................................................... 29 

Obra inventariada a Vilafranca ....................................................... 54 

Obres d’Eugeni Campllonch en altres poblacions ........................... 71 

L’obra d’Eugeni Campllonch a l’Argentina ...................................... 94 

Eugeni Campllonch dissenyador de mobiliari ................................ 104 

Reflexions finals .............................................................................. 116 

Ordenació cronològica de les obres projectades per Eugeni Camp-

llonch a Vilafranca del Penedès  

118 

Bibliografia ....................................................................................... 125 

Premsa consultada .......................................................................... 126 

Arxius consultats ............................................................................. 126 

 

 

6. L’Autora del llibre 
Pilar Soler Garcia (Barcelona, 1940 – Vilafranca 5 de desembre de 2018) 

Es traslladà a Vilafranca del Penedès el 1946. Llicenciada en Geografia i Història per la 

UNED l’any 2001. Doctora en Història de l’Art per la UB el 2013, amb la tesi: La 

marqueteria artística: el taller de J. Sagarra. Barcelona 1940 – 1965.  Va publicar 

articles en diferents revistes especialitzades com Taüll, Res Mobilis o Del Penedès. Va 

oferir conferències en l’àmbit de la història del mobiliari i en especial de la 

marqueteria al Museu del Modernisme i al Museu del Disseny de Barcelona, entre 

d’altres.  

 

7. Presentació del llibre 
La presentació del llibre està previst pel primer semestre de 2019 a les poblacions de: 

 

Vilafranca del Penedès 

Es sol·licitarà a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que el llibre pugui ser 

presentat al Saló de Plens, donada la relació existent entre Eugeni Campllonch i 

l’Ajuntament de Vilafranca, tant pel fet que va ser arquitecte municipal; per la 

seva intervenció en relació a la façana de l’edifici consistorial i també pel 
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mobiliari que roman a la sala de plens, al despatx d’alcaldia, l’avantsala i la 

galeria.  

 

Es sol·licitarà la participació de l’Il·lm. Sr. Alcalde de Vilafranca del Penedès per 

a la presentació. 

Es convidarà a participar a representants de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) 

i de la Fundació Privada Mútua Catalana. 

 

Participarà en la presentació Dolors Arbós i Soler, filla de l’autora. 

 

 

 

L’Arboç 

Es sol·licitarà poder fer la presentació a l’Hospital de Sant Antoni Abat. 

Es sol·licitarà la participació de l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Arboç. 

 

Es convidarà a participar a representants de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) 

i de la Fundació Privada Mútua Catalana. 

 

Es demanarà a l’arquitecte Joan Cruanyes i Ràfols que participi a la presentació 

 

Participarà en la presentació Dolors Arbós i Soler, filla de l’autora. 

 

 

8. Característiques de la publicació 

• Edició en suport paper: 250 exemplars 

• Edició en suport digital. Lliure accés a través del web de l’IEP 
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patrimoni cultural, històric i científic...” 

 

Institut d'Estudis Penedesencs 

Carrer Banys, 11  

 08720 Vilafranca del Penedès 
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Centre Cívic La Geltrú 
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Biblioteca “Terra Baixa” Carrer Major, 18 

43700 El Vendrell 

 

 

MEMÒRIA PUBLICACIÓ LLIBRE 

MANUEL MILÀ I  FONTANQALS 1818 – 1884 

de Manel Jorba i Joan Solé Bordes  

Pròleg de Pere Regul Riba, Alcalde de Vilafranca del Penedès 

Edició commemorativa del segon centenari del seu naixement 

  

HONORAR LA FIGURA DE MANUEL MILÀ I FONTANALS I REALITZAR UNA EDICIÓ 
DIVULGATIVA DE LA SEVA BIOGRAFIA  
 
Amb aquesta premissa es va plantejar l’edició d’aquest llibre imprès a tot color i amb gran 
profusió d’imatges.  
 
El llibre està escrit per Manuel Jorba i Jorba i per Joan Solé i Bordes. 
 
Manuel Jorba i Jorba és llicenciat en Filologia Hispànica (UB) i doctor en Filologia Catalana 
(UAB). La seva tesi doctoral la va dedicar a Manuel Milà i Fontanals; una investigació que 
va continuar posteriorment i de la qual són fruits títols com “L’obra crítica i erudita de 
Manuel Milà i Fontanals” (1989); “Manuel Milà i Fontanals, crític literari” (1991); “La 
literatura catalana en les lliçons de literatura espanyola de Manuel Milà i 
Fontanals”(2003).  Es considera a Manuel Jorba el major especialista contemporani en 
l’obra de Milà i Fontanals. És membre de l’IEC i de l’Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona. 
 
Joan Solé i Bordes és llicenciat en Filologia Catalana i Filologia Hispànica, i és un reconegut 

investigador que ha publicat diversos estudis històrics centrats en els aspectes culturals i 

socials del Penedès de finals del segle XIX i principi del segle XX, en aquest sentit podem 

destacar "Petita història de Vilafranca del Penedès",  (Editorial Mediterrània - 2013), un 

llibre pensat per apropar la història als infants, i que va ser il·lustrat per Pilarín Bayés. 

També a publicat: "Aquella Festa Major Vilafranquina" conjuntament  amb Joan Bosch i 

Plana (Vilatana - 1999); "El llibre de les catànies i les coques de Vilafranca. Postres i 

llepolies del Penedès" conjuntament amb Joan Cercó i Rimbau (Cossetània - 2009);  "La 
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Família Vidal-Verdaguer. De proveïdors de l'exèrcit a hisendats: Riqueses i misèries d'una 

família burgesa al Penedès del Tombant dels segles XVIII i XIX, conjuntament amb Ramon 

Arnabat i Mata (Andana -  2008); "El Baixador del ferrocarril de Lavern Subirats. 50 Anys 

d'història: 25/03/1958 - 25/03/2008" conjuntament amb Joan Montserrat Montsant 

(Institut d'Estudis Penedesencs - IEP); "25 Sortides a peu pel Penedès" (Institut d'Estudis 

Penedesencs - IEP- 2003);  "El ferrocarril al Penedès, més d'un segle de patrimoni", 

conjuntament amb Joan Montserrat Montsant (Institut d'Estudis Penedesencs- IEP ); "Del 

ball de moros i cristians al Penedès" conjuntament amb Xavier Bayer González i Joan 

Bosch Planas (Vilatana - 1998); "Un mar d'històries: Sant Quintí de Mediona" 

(Mediterrània - 2014); "Albert Virella i Bloda" (El cep i la Nansa - 1999).  

Joan Solé Bordes, va ser un dels fundadors de l'Institut d'Estudis Penedesencs. La seva 

trajectòria com a historiador va merèixer el Premi Recercat 2015, atorgat per l'Institut 

Ramon Muntaner  (IRMU - Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana)  

La suma del coneixement exhaustiu de la vida i obra de Manuel Milà i Fontanals que 

aporta Manuel Jorba i Jorba i del coneixement de la Vilafranca del segle XIX unida a la  

gran capacitat divulgativa de Joan Solé i Bordes ha permès realitzar un llibre que uneix la 

rigor i la capacitat de difusió al gran públic de la figura i obra de Manuel Milà i Fontanals. 
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Dades tècniques del llibre:

Mides: 16 x 23 cm. 

Nombre pàgines: 64 

Número de la col·lecció IEP: 219

ISBN 978-84-15017-39-4

Dipòsit legal: B 7479-2019

Imatge de la coberta: bust de Manuel Milà i Fontanals obra en bronze d’Ismael Smith (c. 

1912)   

Tiratge en edició paper: 425 exemplars

Publicació en pdf. per a descarregar gratuïta: 

http://www.iepenedesencs.org/2018/creativecommons.php?id=229
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XXVII JORNADES D’ESTUDIS PENEDESENCS 
 “Muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni” 

 
 

1. Objectius 
El repte d’integrar i gestionar un patrimoni urbà com són les muralles, ja siguin 
romanes, medievals o d’altre època, ha fet que en els darrers decennis diverses 
poblacions hagin cercat  diferents opcions amb la finalitat de integrar aquest 
patrimoni, de potent presència, en la urbs actual.  
 
Aquest desafiament és permanent, comú a moltes poblacions, malgrat la diferències 
que puguin existir entre elles.  
 
Conèixer els resultats obtinguts i el mètodes emprats, per a poder fer una anàlisi que 
a la vegada pugui oferir opcions aplicables a d’altres poblacions, ha estat l’objectiu 
principal 
 
Per això, posar en comú aquestes experiències i els coneixements derivats d’elles ha 
estat un dels objectius principals d’aquestes jornades.  
 
Així mateix es volia fer un apropament al coneixement de les muralles des de 
diferents àmbit, com la protecció legal que els és aplicable o destacant el paper de les 
fonts documentals.  
 
Es volia també fer patent el fet que les muralles, les fortificacions en general, han 
exercit al llarg dels anys una influència que poden trobar, per exemple, en la 
toponímia o en el lèxic, per això es volia incloure aquesta vessant per posar en 
evidència que les muralles, a més de ser un patrimoni material, ha generat també un 
patrimoni immaterial.   
 
Un altre aspecte immaterial, però derivat de l’existència de les muralles, són les 
representacions artístiques que les recullen; en el passat per raons defensives, en 
l’actualitat com a motiu d’inspiració. Aquest aspecte, lleument explorat només en la 
publicació de les PREACTES, és una porta oberta a futures activitats que puguin ajudar 
a difondre el coneixement de les muralles.  
 
 

2. Plantejament 
Per les raons ja exposades,  es va plantejar facilitar la trobada d’especialistes que han 
viscut en primera persona l’experiència de participar en projectes de recerca, 
conservació, integració, gestió i posada en valor d’aquest patrimoni. Per aquesta fase 
s’han utilitzat l’exposició de ponències i conferències. Mentre que per a la interacció 
entre aquests especialistes i aprofundiment en els mètodes i resultats, es va optar per 
la realització de debats. 
 

3. Àmbit territorial 
Donada la temàtica, es va optar per realitzar una trobada d’especialistes que pogués 
oferir una amplia visió de la problemàtica i de les possibles solucions. I com a 
conseqüència, es va decidir que – sense oblidar mai que la motivació principal de l’IEP 
és el coneixement i la difusió de la cultural del Penedès– l’àmbit territorial havia de 
ser el de tot Catalunya.   
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4. Públic especialitzat i públic en general 
A més de facilitar la reunió d’especialistes que  poguessin posar en comú les seves 
experiències, també era una fita poder fer arribar al públic en general l’existència de 
les muralles, i la necessitat de la seva preservació i integració, ja que sovint aquest 
patrimoni, malgrat la seva imponent presència, no es percebut i molt menys conegut 
per les persones que habiten nuclis que encara conserven muralles, especialment si 
només existeixen restes parcials.  
 

5. Estructura prevista de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs 
I. Localització 

S’han escollit tres localitzacions dins el Penedès històric, tres poblacions amb 
muralles a les quals se’ls dedica una ponència. 

 Sitges (Garraf) 

 Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 

 Calafell (Baix Penedès) 
 

II. Dates, horaris i distribució de temps. 

 Jornada inaugural: Sitges, 19 d’octubre de 2018, de 19 h a 21 h 
Discursos institucionals. 30 minuts. A càrrec de l’Alcalde de Sitges, 
Il·lm. Sr. Miquel Forn i Fuster; de la Directora-gerent del Consorci del 
Patrimoni de Sitges, Vinyet Panyella i Balcells, i de la presidenta en 
funcions de l’IEP, Dolors Garcia i Martínez.  
Moderadora. Núria Molist i Capella. Llicenciada en Prehistòria, 
Historia Antiga i Arqueologia (UB). Conservadora del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Cap de la secció d’Arqueologia de 
l’IEP 
Conferència inaugural. 45 minuts. A càrrec de la M. Teresa Miró i 
Alaix, Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat 
de Catalunya. 
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Sitges i  Vilanova i la Geltrú. 45 
minuts. A càrrec de Joan Garcia i Targa. Llicenciat en Arqueologia. 
Màser en Museologia Pedagògica i Doctor en Història d’Amèrica (UB); 
i de Carme Muntaner i Alsina. Llicenciada en Història. Doctora en 
Història Medieval (UB). 
Degustació. Copa de cava, aportació de l’Ajuntament de Sitges i 
“Bufats del Penedès”, aportació de l’IEP amb la col·laboració de La 
Granja. 
Serveis auxiliars de protocol. Lluna Ruiz i Solà, Pau Cañas i Montserrat 
Esquerda i Bosch. Voluntaris. 
Suport a l’organització i fotògraf. Vicenç López i Navarro.  
 

 Segona jornada: Vilafranca del Penedès, 20 d’octubre de 2018, de 
09.15 h a 17.45 h. 
Discursos institucionals. 15 minuts. A càrrec del Sr. Raimon Gusi i 
Amigo, en representació del President del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès; del representant de la Fundació Privada Mútua Catalana, 
Ramon Marrugat i Cuyas, i de la presidenta en funcions de l’IEP,  
Dolors Garcia i Martínez.  
Moderador sessió matí. Jordi Farré i Huguet. Llicenciat en Història, 
especialitat de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia (UB). Màster 
en Gestió del Patrimoni Cultural (Premi Extraordinari de Màster) UB.  
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Barcelona. 45 minuts.  A càrrec 
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de la Carme Miró i Alaix.  Llicenciada amb grau d’Arqueologia, 
Prehistòria i Història Antiga (UB). Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Vilafranca del Penedès. 45 
minuts. A càrrec del Josep M. Feliu i Roca. Llicenciat en Història. 
Màster en Museologia i gestió del patrimoni cultural (UB). 
Pausa Café. 30 minuts.  Aportació IEP amb la col·laboració de La 
Granja 
Ponència. 45 minuts. Muralles i fortificacions de Tarragona, de 

fortificació a monument segle II aC –XXI.  A càrrec de  Joan Menchon i 
Bes. Llicenciat amb Grau d’Història Antiga i Arqueologia (UB). Màster 
en Arqueologia Medieval (UB). Màster en Gestió de Patrimoni (UB). 
Postgrau en Ceràmica Medieval i Postmedieval (UB). 
Ponència. 45 minuts. La muralla i el vall de la vila fortificada baix 

medieval de l’Arboç (segles XIV-XVI): intervencions arqueològiques al 

nucli històric i a l’entorn de l’església de Sant Julia.  A càrrec de Jordi 
Roig i Buxó. Llicenciat en Història, especialitat en Arqueologia i 
Història Antiga i Medieval (UAB).  
Dinar.  90 minuts.  
Moderadora sessió tarda:  Gemma Sabaté i Piqué. Llicenciada en 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia (UB) 
Ponència. 45 minuts. La muralla medieval de Montblanc. Estudi, 

restauració i museïtzació. A càrrec del Carles Brull i Casado, i del 
Josep Maria Vila i Carabasa.    
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Granollers, nous reptes per a 

pedres velles.  A càrrec de Marc Guàrdia i Llorens. 
Ponència. 45 minuts. Vocabulari referit a muralles i altres 

construccions defensives al Penedès.  A càrrec de Ramon Marrugat i 
Cuyàs.  Doctorat en Filologia catalana (URV).  
Debat. 30 minuts. 
Copa de vi /cava. Gentilesa de “La Carretera del Vi” i “Bufats del 
Penedès”, aportació de l’IEP amb la col·laboració de La Granja. 
Serveis auxiliars de protocol. Lluna Ruiz i Solà i Pau Cañas   
Suport a l’organització i fotògraf. Vicenç López i Navarro.  
 

 Tercera jornada: Calafell, 21 d’octubre de 2018, de 9.15 h a 14.30 h 
Discursos institucionals 15 minuts. A càrrec de Il·lm. Sr. Ramon Ferrer 
Solé; de Josep Santesmases i Ollé en representació de  i de la 
presidenta en funcions de l’IEP,  Dolors Garcia i Martínez. 
Moderadora. Carmé Miró i Alaix 
Ponència. 45 minuts. Les muralles de Calafell. A càrrec de Josep Pou i 
Vallés. Llicenciat en Geografia i Història (UB), especialitat de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Tècnic de Patrimoni Històric 
de l’Ajuntament de Calafell. 
Comunicació. 30 minuts. Les fortificacions de les guerres carlines a 

Vilanova i la Geltrú: un patrimoni cultural a revalorar. A càrrec de 
Magí Miret i Mestré, arqueòleg  i d’Òscar Valverde i Moliné, 
arquitecte.  
Comunicació. 30 minuts. El baluard de Sant Antoni (Barcelona). A 
càrrec d’Emiliano Hinojo i Garcia. Llicenciat en Historia (UAB). 
Postgrau en Tecnologías de Documentació Geométrica y 
Representación del Patrimonio pel CSIC-INCIPIT. 
Comunicació. 30 minuts. Viure extramurs i l’expansio urbana fora les 

muralles romanes de Bàrcino. Les evidències arqueològiques al carrer 
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Sotstinent Navarro, 12-16. A càrrec de Jordi Ramos i Ruiz, Llicenciat 
en Història (UB),  Carme Miró i Alaix, Arqueòloga del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona. Responsable del Pla Bàrcino i del 
Departament de documentació, difusió, recerca i arqueologia 
preventiva; i  del Dr. Santiago Riera i Mora, Catedràtic. Secció de 
Prehistòria i Arqueologia de la UB. Director del projecte Paleo 
Bàrcino.  
Comunicació. 30 minuts. Els conjunts emmurallats: entre la posada en 

valor i l’habitabilitat. A càrrec d’Isidre Pastor i Batalla. Llicenciat amb 
grau en Història Medieval i Llicenciat en Història de l’Art (UB)  
Debat. 30 minuts.  
Visita a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. 75 minuts.   
Dinar. 
Suport a l’organització i fotògraf. Vicenç López i Navarro.  
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6. Desenvolupament de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs 

 
Primera Jornada: Sitges. 19 d’octubre de 2018. Edifici Miramar 
 
Salutació de l’alcalde de Sitges 
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
Salutació de la presidenta en funcions de l’IEP, Dolors Garcia i Martínez 
Salutació de la Directora-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, Vinyet 
Panyella i Balcells 
 

 
 
 
Conferència inaugural:  
Muralles urbanes de Catalunya: una visió global 
A càrrec de Maria Teresa Miró i Alaix 
Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya 
Doctora en Geografia i Història (Prehistòria, Historia Antigua i Arqueologia).  
La importància de conèixer els diferents àmbits de protecció, tant el legal com el físic. 
Un recorregut per l’inventari, la documentació i la recuperació de les muralles 
situades en nuclis urbans.  
Es va oferir una visió global i a la vegada tècnica relativa a aspectes fonamentals en la 
preservació i estudi de les muralles.  
Moderadora: Núria Molist i Capella 
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Ponència: 
Les muralles de Sitges i de Vilanova i la Geltrú 
A càrrec de Joan Garcia i Targa 
Llicenciat en Arqueologia. Màser en Museologia Pedagògica i Doctor en Història 
d’Amèrica (UB). 
I de Carme Muntaner i Alsina 
Llicenciada en Història. Doctora en Història Medieval (UB) 
Ambdues poblacions presenten restes incomplerts de les seves muralles. Existeix, 
però, fonts documentals que ajuden a conèixer zones del seu recorregut o elements 
que en formaven part però que s’han perdut degut als diversos processos de 
creixement de les poblacions. 
La ponència evidencià el destacat paper de la documentació escrita a més d’analitzar 
les muralles de Sitges i Vilanova i la Geltrú des de la vessant arqueològica.  
Modera: Núria Molist i Capella 
 

 
 
 
Segona Jornada: Vilafranca del Penedès, 20 d’octubre de 2018. Fòrum Berger 
Balaguer. 
 
La benvinguda que havia de realitzar el Sr. Raimon Gusi i Amigo, en nom del President 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es va haver de suspendre degut a una trista 
circumstància familiar. Intervenen el Sr. Ramon Marrugat i Cuyas en representació de 
la Fundació Privada Mútua Catalana i la presidenta en funcions de l’IEP Dolors Garcia i 
Martínez. 
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Ponència: 
Les muralles de Barcelona. 
A càrrec de Carme Miró i Alaix 
Llicenciada amb grau d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (UB) 
Servei d’Arqueologia de Barcelona 
Aquesta ponència posa en valor la finalitat del Pla Bàrcino, un projecte sorgit per fer 
emergir e passat romà de Barcelona. Dins aquest projecte cal destacar la voluntat 
manifesta de recuperar i donar a conèixer la muralla tant en els trams conservats com 
en els que es troben ocults dins de construccions posterior. Les propostes que se’n 
deriven són diverses, tant des de la vesant constructiva com urbana,  com ara el 
passeig de la muralla, l’excavació de Sotstinent Navarro,o dels sectors del carrer 
d’Avinyó i del carrer La Palla. 
Barcelona compta també amb muralles d’orígens medieval i modern, que en cada 
temps han condicionat el creixement de la ciutat i han modificat la seva planificació i 
ordenació.  
Modera: Jordi Farré i Huget 

 
 
Ponència  
La muralla medieval de Vilafranca del Penedès: excavacions arqueològiques i 
problemàtica en la conservació de les restes. 
A càrrec de Josep M. Feliu i Roca 
Llicenciat en Història. Màster en Museologia i gestió del patrimoni cultural (UB) 
Des de l’any 2000 s’han vingut efectuant intervencions en la muralla de Vilafranca del 
Penedès, però existeix la necessitat d’establir unes etapes ben projectades, amb una 
visió de conjunt. Tot i que gràcies a les diverses intervencions s’han descobert i 
documentat trams de la muralla, la preocupació per la conservació i integració de la 
muralla, és patent des de fa anys i no disminueix.  
Modera: Jordi Farré i Huget 
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Ponència  
Muralles i fortificacions de Tarragona, de fortificació a monument (segle II aC – XXI 
dC).    
A càrrec de Joan Menchon i Bes 
Llicenciat amb Grau d’Història Antiga i Arqueologia (UB). Màster en Arqueologia 
Medieval (UB). Màster en Gestió de Patrimoni (UB). Postgrau en Ceràmica Medieval i 
Postmedieval (UB). 
La presència de defenses militars i pomerials des del segle II aC han marcat i encara 
marquen el traçat urbà de Tarragona. Existeix però una visió diferent quant a quines 
han de ser preservades, de tal manera que els moviments a favor de conserva les 
romanes (ciclòpies) han conviscut amb la indiferència davant les muralles de temps 
posteriors; a la vegada les defenses romanes eren ocupades i passaven a formar part 
d’espais habitats.  
Modera: Jordi Farré i Huget 

 
 
Ponència 
La muralla i el vall de la vila fortificada baix medieval de l’Arboç (s. XIV – XV): Les 
intervencions arqueològiques al nucli històric i a l’entorn de l’església de Sant Julià. 
A càrrec de Jordi Roig i Buxó 
Llicenciat en Història, especialitat en Arqueologia i Història Antiga i Medieval (UAB).  
La remodelació i l’adequació de l’entorn de l’església de sant Julià de l’any 2010 va 
motivar una intervenció arqueològica preventiva gràcies a la qual es va localitzar, per 
primera vegada, restes de la muralla i del fossat defensiu que circumdava la vila baix 
medieval, de les que fins aleshores només es tenien referències documentals. La 
ponència presenta una recopilació de dades sobre la vila medieval i el seu sistema 
defensiu, basada tant en referències documentals i històriques com arqueològiques. 
Modera: Jordi Farré i Huget 
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Ponència 
La muralla medieval de Montblanc. Estudi, restauració i museïtzació 
A càrrec de Carlos Brull i Casadó, i Josep M. Vila i Carabasa.  
Carlos Brull és arquitecte especialista en intervencions en patrimoni. Ha intervingut, 
en nombrosos monuments i jaciments arqueològics, entre ells, la cartoixa d’Escaladei, 
el Circ romà de Tarragona i la Catedral de Tortosa. Josep Maria Vila és Llicenciat en 
Geografia i Història, especialitat en Història Medieval (UB). Màster en Arqueologia 
medieval. 
Des del 2007 s’aplica una metodologia d’anàlisi històrica i arqueològica més 
sistemàtica, per a una millor comprensió de la muralla que facilités la manera de 
restaurar-la. Destaca la ponència la importància de la recerca històrica, així com de 
l’arqueològica del subsòl per conèixer les parts ocultes i així afrontar la restauració 
amb garanties. Per a la restauració es segueix la tendència de recuperar la unitat 
formal dels elements defensius i reconstruir les parts desaparegudes. 
Modera: Gemma Sabaté i Piqué 

 
 

Ponència 
Les muralles de Granollers, nous reptes per a pedres velles 
A càrrec de Marc Guardia i Llorens 
Llicenciat en Història (UAB), especialitat d’Arqueologia 
Em els darrers anys s’ha recuperat i obert al públic l’Adoberia dels Ginebreda, clos 
arqueològic que permet contemplar les restes de torres  i part del traçat de la 
muralla; aquest espai és avui un centre d’Interpretació del Granollers medieval i 
modern. Destaca la ponència el repte de créixer en la integració i recuperació de la 
muralla mitjançant una política de seguiment arqueològic de tot el centre històric, un 
correcte plantejament urbà i les propostes de noves actuacions urbanístiques 
tendents a facilitar el gaudi i el coneixement del patrimoni.  
Modera: Gemma Sabaté i Piqué 
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Ponència  
Vocabulari referit a muralles i altres construccions defensives al Penedès.  
A càrrec de Ramon Marrugat i Cuyàs.  
Doctor en Filologia Catalana  (URV). Cap de la Secció del Parlar Penedesenc de l’IEP. 
Destaca la toponímia com via privilegiada per accedir al coneixement de les societats i 
dels espais històrics, tot i que sovint resti marginada. La terminologia militar en la 
toponímia és abundant i sovint és un primer indici d’un lloc habitat. Aquesta 
toponímia és part del vocabulari generat per les muralles i altres construccions 
defensives. 
Modera: Gemma Sabaté i Piqué 

 
 

Debat 
Es produeix un molt interessant debat entorn a les maneres d’intervenir, que posa en 
evidència la conveniència d’una jornada tècnica que permeti desenvolupar amb més 
profunditat els temes exposats.  
 
En acabar la jornada s’ofereix una degustació de vi i cava gentilesa de La Carretera del 
Vi i uns “Bufats del Penedès” aportats pe l’IEP amb la col·laboració de La Granja 
 
 
Tercera jornada: Calafell, 21 d’octubre de 2018, Celler de Cal Bolavà 
El discurs inaugural de l’Il·lm. Sr. Ramon Ferrer Solé, alcalde de Calavell, es va haver 
de suspendre per malaltia. Intervenen Dolors Garcia i Martínez, presidenta en 
funcions de l’IEP i Josep Santesmases i Ollé en representació de l’IRMU. 
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Ponència 
Les muralles de Calafell 
A càrrec de Josep Pou i Vallès 
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, en l’especialitat de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Tècnic de Patrimoni Històric de 
l’Ajuntament de Calafell. 
El cas de Calafell porta a considerar que va ser una vila closa, ja que tot apunta a que 
es van anar construint els habitatges a redós de la fortificació existent, que no 
disposava de muralla. Tot indica que els darreres de les cases no disposaven de cap 
obertura vers l’exterior i que s’accedia per una porta d’entrada, segurament 
protegida per una torre.  
Modera: Carme Miró i Alaix 
 

 
 

  

Comunicació 
Les fortificacions de les Guerres Carlines a Vilanova i la Geltrú: un patrimoni cultural 
a revalorar 
Tot i que la comunicació va ser elaborada per  Magí Miret i Mestre arqueòleg i 
treballa des de l’any 1983 al Servei d’Arque-ologia i Paleontologia de la Generalitat; i 
d’Oscar Valverde i Moliné  arquitecte, per raons d’agenda van delegar la presentació 
i aquesta  va anar a càrrec de Xavier Miret i Mestre, arxiver de l’Arxiu Municipal de 
Sitges.   
A Vilanova i la Geltrú es va voler protegir el nucli urbà i les masies de l’entorn dels 
riscos derivats de les Guerres Carlines, per aquesta raó és va construir un recinte 
emmurallat i torres que avui dia són un patrimoni històricarquitectònic de valor 
excepcional a nivell de tot Catalunya.  També es destaca en aquesta comunicació el 
projecte de consolidació del tram de muralla i torre que tanquen el recinte de 
l’Hospital de Sant Antoni Abat.  
Modera: Carme Miró i Alaix 
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Comunicació 
El Baluard de Sant Antoni (Barcelona) 
A càrrec d’Emiliano Hinojo i Garcia. Llicenciat en històrica per la UAB i posts grau en 
Tecnologías de Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio (CSIC-
INCIPIT) 
La comunicació versa sobre les intervencions realitzades entre l’any 2007 i l’any 2017 
al solar del Mercat de Sant Antoni i en l’estudi del baluard, construït a partir de 1644 i 
del seu sistema defensiu: fossat , contraescarpa, camí cobert i glacis.  
Modera: Carme Miró i Alaix 

 
 
Comunicació  
Viure extramurs i l’expansió urbana fora les muralles romanes de Bàrcino. Les 
evidències arqueològiques al carrer Sotstinent Navarro, 12 – 16 
La comunicació va ser elaborada per Jordi Ramos i Ruiz, Llicenciat en Historia (UB); 
Carme Miró i Alaix, Arqueòloga del Servei d’Arqueologia de Barcelona i responsable 
del Pla Bàrcino, i del Dr. Santiago Riera i Mora, Catedràtic. Secció de Prehistòrica i 
Arqueologia de la UB.  La presentació va recaure en Jordi Ramos i Ruiz. 
Dins el Pla Bàrcino del Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament 

de Barcelona, es van dur a terme diverses intervencions arqueològiques a les finques 

del carrer Sotstinent Navarro 12-16 i Baixada de Caçador 8, entre els anys 2012 i 

2018. Aquest punt coincideix amb la zona d’extramurs de la muralla i les torres 

romanes 27 i 28.  La comunicació presenta part dels resultats de l’estudi de les restes 

d’hàbitat localitzades que convivien entre la muralla i el fossat, i les restes d’època 

medieval relacionades amb la planificació urbanística fora de l’àmbit de la fortificació. 

Modera: Carme Miró i Alaix 
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Comunicació 
Els conjunts emmurallats: entre la posada en valor i l’habitabilitat. 
A càrrec d’Isidre Pastor i Batalla. Llicenciat amb grau en Història Medieval i Llicenciat 
en Història de l’Art (UB) 
Aquesta comunicació incideix en el fet que les muralles solen ser conjunts patrimonials 
que es defineixen, majoritàriament, en relació a una trama urbana consolidada, fet 
que comporta que aquest patrimoni hagi de conviure amb l’habitabilitat dels immobles 
que dibuixen el perímetre emmurallat. La complexitat derivada del context, de les 
normatives i condicionants legislatius marca les dificultats a l’hora de projectar tant 
obres de condicionament i de reforma per preservar el patrimoni.   En conseqüència, 
cal incidir en la idoneïtat de protocols i actuacions de caràcter preventiu, no només des 
de la vesant tècnica sinó també des de la vessant social.  
Modera: Carme Miró i Alaix 

 
  

Debat  
Va evidencia la conveniència d’una jornada tècnica específica dedicada als temes legals 
que afecten la protecció de les muralles i fortificacions com a patrimoni.  
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Tancament de l’acte 
A càrrec de Maria Teresa Miró i Alaix, Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de 
la Generalitat de Catalunya Carme Miró i Alaix, Arqueòloga del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona i responsable del Pla Bàrcino i Dolors Garcia i Martínez, presidenta en 
funcions de l’IEP.  

 
 
Visita a la ciutadella Iberica 
La ciutadella ibèrica és un veritable laboratori d’experimentació sobre les tècniques i 
característiques de les construccions dels ibers. La visita va permetre prendre 
consciència d’aspectes com la manera en què construïen els sostres dels habitatge,la 
inclinació, el sistema per desaiguar l’aigua de la pluja... 
La visita va ser guiada per Josep Pou i Vallès.  

 
  
 

7. Estadístiques d’assistència 
El perfil correspon a un públic molt especialitzat.  
Primera jornada: 46 assistents 
Segona jornada:  31 assistents 
Tercera jornada:  27 assistents 
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8. Material de les Jornades. 
Als participants se’ls lliura: 
Llibreta mida DIn A5 amb bolígraf 
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PREACTES  (Portada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

PREACTES (CONTRAPORTADA) 
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9. Documents difusió digital 
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BANNERS 
Presentació PREACTES 

 
 
XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs 

 
 
Capçalera Blog de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs 
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Cartell Jornada Sitges 
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Cartell Jornada Vilafranca 
Digital i imprès en paper 
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Cartell Jornada Calafell 
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Cartell Jornades Europees del Patrimoni. Presentació PREACTES 
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10. Difusió web, xarxes i mitjans de comunicació 

http://www.iepenedesencs.org/2018/noticia.php?id=40 
http://www.iepenedesencs.org/2018/acte.php?id=1784 
http://www.iepenedesencs.org/2018/acte.php?id=1809 
http://www.iepenedesencs.org/2018/video.php?id=72     (Vídeo RTVVilafranca) 
http://www.iepenedesencs.org/2018/acte.php?id=1783 
http://www.iepenedesencs.org/2018/noticia.php?id=45 
http://www.iepenedesencs.org/2018/video.php?id=70 (Vídeo Canal Blau) 
http://www.iepenedesencs.org/2018/acte.php?id=1785 
http://www.iepenedesencs.org/2018/noticia.php?id=46 
http://www.iepenedesencs.org/2018/noticia.php?id=41 
 
https://www.facebook.com/IEPenedesencs/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eXPe7SPbDo8&feature=share ´ 
Vídeo:  La Persistència de les muralles. Creat per Jordi Farré,per a les 
XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs.  
 
https://jornades2018.blogspot.com/ 
El blog de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. 
 
 
https://www.eixdiari.cat/serveis/agenda/acte/19382/xxvii-jornades-destudis-
penedesencs.html 
Eix Diari 19 10 18 
 
 https://tribunadarqueologia.blog.gencat.cat/2018/09/19/xxvii-jornades-destudis-
penedesencs-seminari-dhistoria-muralles-urbanes-dialeg-entre-urbanisme-y-
patrimoni-2/ 
Tribuna d’Arqueologia 19 09 18  
 
http://www.amicscastells.com/es/event/xxvii-jornades-destudis-penedesencs-
seminari-dhistoria-muralles-urbanes-dialeg-entre-urbanisme-i-patrimoni/ 
Amics dels Castells 
 
http://masiadencabanyes.cat/noticies/preactes-de-les-xxvii-jornades-destudis-
penedesencs-muralles-urbanes-dialeg-entre-urbanisme-i-patrimoni/ 
Masia d’en Cabanyes 
 
http://lafurapenedes.cat/acte/benvinguda-i-presentacio-a-les-xxvii-jornades-
destudis-penedesencs/ 
La Fura –Agenda  (Va anunciar cada ponència i comunicació de manera independent 
per facilitar el seguiment horari) 
 
http://www.visitsitges.com/en/eventos-sitges/1219-xxvii-jornades-d-estudis-
penedesencs-seminari-d-historia-muralles-urbanes-dialeg-entre-urbanisme-i-
patrimoni 
Agenda Visit Sitges 
 
http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/agenda/muralles-urbanes-
dialeg-entre-urbanisme-i-patrimoni/ 
Servei d’Arqueologia – Ajuntament de Barcelona 
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http://www.pinnae.cat/es/xxviijornadesiep/ 
PINNAE 
 
http://www.ccgarraf.cat/pl153/premsa/agenda/id3836/jornades-europees-del-
patrimoni.htm 
Consell Comarcal del Garraf. Agenda 
 
http://www.vilanova.cat/doc/doc_54726854_1.pdf 
Flyer Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
https://twitter.com/i/web/status/1051712719773229057 
Servei d’Arqueologia – Twitter 
 
 

 
11. Conclusions 

Donat el gran nivell dels participants i les aportacions realitzades en els debats, 
s’estima convenient realitzar noves activitats derivades de les XXVII Jornades 
d’Estudis Penedesencs. 
 
Es lliurarà un llibre de les PREACTES a tots els municipis amb els qual l’IEP manté un 
conveni, per contribuir a la difusió de la importància de la preservació i integració del 
patrimoni immaterial dins l’urbanisme actual.  
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PREACTES 
XXVII JORNADES D’ESTUDIS PENEDESENCS 

 “Muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni” 
 
 

1. Objectius 
El repte d’integrar i gestionar un patrimoni urbà com són les muralles, ja siguin 

romanes, medievals o d’altre època, ha fet que en els darrers decennis diverses 

poblacions hagin cercat  diferents opcions amb la finalitat de integrar aquest 

patrimoni, de potent presència, en la urbs actual.  

 

Aquest desafiament és permanent, comú a moltes poblacions, malgrat la diferències 

que puguin existir entre elles.  

 

La publicació de les PREACTES de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs, cerca 

apropar al públic no especialitzat, un coneixement general però precís i rigorós sobre 

algunes de les muralles més significatives del territori català, i molt especialment de 

les situades en territori del Penedès,  i com s’ha vingut treballant en la seva 

recuperació, conservació i integració dins d’un urbanisme que ha de donar a la 

vegada resposta a les necessitats pràctiques del dia a dia, però també saber conservar 

la riquesa patrimonial material heretada del passat. 

 

La publicació es va plantejar amb el desig que servís com un element divulgatiu de 

l’existència de les muralles en les nostres poblacions penedesenques, i que fos un 

incentiu tant per assistir a la celebració de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs, 

com per contribuir a conscienciar sobre la riquesa patrimonial que suposen aquestes 

muralles.  

 

Les muralles, les fortificacions en general, han exercit al llarg dels anys una influència 

que poden trobar, per exemple, en la toponímia o en el lèxic, per això es volia 

incloure aquesta vessant per posar en evidència que les muralles, a més de ser un 

patrimoni material, ha generat també un patrimoni immaterial.   

 

Un altre aspecte immaterial, però derivat de l’existència de les muralles, són les 

representacions artístiques que les recullen; en el passat per raons defensives, en 

l’actualitat com a motiu d’inspiració. Aquest aspecte, lleument explorat només en la 

publicació de les PREACTES, és una porta oberta a futures activitats que puguin ajudar 

a difondre el coneixement de les muralles.  

 

 
2. Plantejament 

Per les raons ja exposades,  es va plantejar que les PREACTES continguessin un gran 

nombre d’imatges, tant de la situació actual de les muralles com de diferents 

moments del treball de recuperació.  

 

Les PREACTES també mostren com els treballs de recuperació de muralles i 

fortificacions ha permès tenir un coneixement experimental sobre els sistemes de 

construcció emprats, i sobre les diferents solucions aportades en cada cas.  

 

 
3. Àmbit territorial 

Donada la temàtica, es va optar per realitzar un ampli ventall  que pogués oferir una 

amplia visió de la problemàtica i de les possibles solucions. I com a conseqüència, es 
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va decidir que – sense oblidar mai que la motivació principal de l’IEP és el 

coneixement i la difusió de la cultural del Penedès– l’àmbit territorial havia de ser el 

de tot Catalunya.   

 

 

4. Públic especialitzat i públic en general 
Les PREACTES han estat un instrument per reforçar les XXVII Jornades d’Estudis 

Penedesencs, on els especialistes anaven a posar en comú les seves experiències, 

però sobretot tenen una vigència a llarg termini, perquè cada aportació realitzada per 

cadascú dels especialistes que anaven a intervenir en les Jornades, està realitzada des 

de una vesant totalment divulgativa, i amb una visió que permet que les PREACTES 

puguin ser un veritable testimoni sobre la realitat actual de les muralles al Penedès i i 

gran part de Catalunya.   

 

El públic lector pot  comprendre, a partir d’aquest articles divulgatius,  la necessitat 

de la preservació i integració d’aquest ric patrimoni material i immaterial. 

 

Les PREACTES, també són una crida d’atenció, ja que sovint aquest patrimoni, malgrat 

la seva imponent presència, no es percebut i molt menys conegut per les persones 

que habiten nuclis que encara conserven muralles, especialment si només existeixen 

restes parcials. En canvi, gràcies a la publicació, és més fàcil prendre consciència de la 

seva existència.  

 
5. Estructura de les PREACTES 

 
Articles divulgatius inserits en l’ordre de celebració de les XXVII Jornades d’Estudis 

Penedesencs. De tal manera es conjugava la disponibilitat d’un programa complert de 

les activitats previstes que convidés a assistir, reforçat precisament pels  articles 

escrits pels ponents i conferenciants que anaven a participar.  

 

Articles d’iniciació al concepte dels aspectes immaterials lligats a muralles i 

fortificacions. 

 

Informació succinta sobre el gravat escollit pels fulls informatius de les XXVII Jornades 

d’Estudis Penedesencs. Es tracta d’un fragment de l’obra del 1668 d’Adam Perélle un 

gravador que va treballar a les ordres de Sebastien de Pontault, sieur de Beaulieu, 

considerat un dels creadors de la cartografia militar. El gravat recull la imatge de 

Vilafranca del Penedès envoltada per les muralles.  

 

Per fer evident que les muralles han passat a integrar la vida quotidiana en moltes 

poblacions, ja que s’han utilitzat com a murs de cases o s’han deixat dins d’altres 

construccions, es va escollir mostrar l’obra “Carrer d’en Bosch” de Sitges, obra de 

Joaquim de Miró, ja que una part de la muralla es pot veure en les com a part de les 

parets dels edificis. En el mateix sentit és va incorporar la col·laboració de Joan Solé i 

Bordes sobre “Les muralles de Vilafranca integrades en habitatges i equipaments”.  

 

Les PREACTES conclouen amb una interessant reflexió del Cap de la Secció d’Història 

de l’IEp sobre quina és la realitat en relació a la preocupació i el compromís per 

recuperar, preservar i integrar les muralles de tal manera que esdevinguin un 

aprofitament mutu cultural i fins i tot econòmic per a les poblacions i els seus 

habitants.  
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6. Edició en paper i edició digital 
Les PREACTES estan editades en format paper i en format digital per facilitar l’accés a 

tot el públic que pugui estar interessat en elles. 

 

El tiratge en paper és de 500 exemplars. 

Mides 17 x 24 cm 

A tot color 

Coberta Cartolina 350 gr. 

Interior paper estucat mate 115 gr. 

Acabat en grapa 

68 planes.  

Disseny i maquetació IEP 

Revisió lingüística IEP 

 

Enllaç a l’edició digital: 

https://drive.google.com/file/d/1XYASog6FipO6CyjFLJScBnLP_zpr42PB/view 

 

 
7. Presentació de les PREACTES 

 
Va tenir lloc: 
 

Dissabte, 13 d’octubre 

Vilanova i la Geltrú 
 
 

A càrrec de: 

  

 Il·lma. Sra. Gloria Garcia Prieto,   presidenta del Consell Comarcal de Garraf, 

Dolors Garcia Martínez,  Presidenta en funciones de l’IEP 

Joan Garcia Targa,  Doctor en Història. Membre del Comitè Científic de les 

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs. 

 

Masia d’en Cabanyes 

 

L’acte va estar organitzat per l’Institut d’Estudis Penedesencs 

En conveni amb el Consell Comarcal del Garraf 
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8. El acte de presentació de les PREACTES. Acte de les Jornades Europeu del Patrimoni 
2018 
 

 
 

9. Difusió de la celebració de la presentació de les PREACTES 
http://www.iepenedesencs.org/2018/acte.php?id=1809 
http://www.iepenedesencs.org/2018/video.php?id=70 
https://www.youtube.com/watch?v=k9BFxrTa5ys 
http://www.iepenedesencs.org/2018/noticia.php?id=41 
http://jornades2018.blogspot.com/2018/10/presentacio-de-les-preactes-de-
les.html 
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10.  
 

PREACTES  (Portada) 
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PREACTES (CONTRAPORTADA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


