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PUBLICACIONS 

DIVULGATIVES 

 Fulletó “Sota el cel del Montsec. Núm. 3. La Vall d’Àger. Punts geològics rellevants (Guia de 

butxaca)”. Realització a càrrec de Joan Rosell Sanuy.  Es tracta d’uns fulletons desplegables 

divulgatius al voltant del patrimoni cultural i natural de la Vall d’Àger i el Montsec. La 

publicació ha rebut un ajut de Geoparc i la impressió ha anat a càrrec de la Diputació de 

Lleida. 

 Preparació del fulletó “Sota el cel del Montsec. Núm. 4. Flora del Montsec i Serres veïnes”. 

Realització a càrrec de J. Conesa.  

 

REVISTA LA CABANERA 

Publicació física 

Dates de realització: juny i desembre de 2021 (números 16 i 17) 

Format: publicació de caràcter local 

 

FULLS DE PATRIMONI 

Núm. 5 de la serie Fulls de Patrimoni. Publicació on-line. A càrrec de 

Francesc Fité i Cristina Masvidal. Desembre 2020. Laureà Soler i la 

Junta per a la conservació de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger 

http://fundacioarnaumirtost.cat/publicacionsfundacioarnaumirtost/fulls-de-patrimoni/  

 

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2021 

Activitats al voltant de les campanes de Sant Vicent d’Àger 

Dates de realització: 9 d’octubre 2021 

Conferència a càrrec de Nil Rider i Daniel Vilarrúbias. Presentació del 

projecte propi sobre les campanes a càrrec de Cristina Masvidal i 

Esther Inglada, tocs de campana realitzats per Josep Maria Benseny i 
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comentats per Pere Capdevila, visita comentada a càrrec de Francesc Fité i altres.  

 

PROJECTE ANDREU FARRAN. L’ESCOLA RURAL AHIR I AVUI. Fase IIa 

Andreu Farran. L'escola rural ahir i avui (Fase IIa) 

Sol·licitant: Fundació Arnau Mir de Tost 

Gestió : Esther Inglada, Cristina Masvidal                 Execució: Territorium (Laura Egea) 

Subvencions obtingudes: IRMU  

A causa de la complexitat de les accions projectades, s’ha valorat dividir-lo en tres grans fases. La 

primera fase s’ha acomplert i actualment s’està treballant en la segona, al seu torn dividida en 2 

subfases.   

L’any 2021 es va iniciar l’inventari de béns mobles i immobles localitzats arreu del territori, 

generant-se una base de dades que recull els diferents elements. El conjunt d’elements que, a 

hores d’ara, integren l’inventari aporten informació que es correspon, principalment, amb el 

sistema escolar franquista, des dels seus orígens fins pràcticament la seva fi.  

 

Al llarg del 2022 es durà a terme una altra subfase del projecte, per a la qual s'ha demanat una 

subvenció de l'Institut Ramon Muntaner. Els treballs seran realitzats també per Territorium. 

 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES PERSONES I ENTITATS 

1) Col·laboració amb el Geoparc en les seves activitats 

“Gaudeix el Geoparc”.  

2) Col·laboració amb l’Associació de veïns i propietaris “La 

Coma” de la Règola.  

3) Col·laboració amb el Consell Comarcal de la Noguera – GAL 

Noguera Segrià Nord. Assessorament, correccions i 
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propostes en relació al projecte Territori de Valor. En concret es supervisà la creació de 

material de divulgació en relació a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger i les figures d’Arnau 

Mir de Tost i Arsenda d’Àger. 

 

CONFERÈNCIES 

1) Conferència de Carme Berlabé i Francesc Fité, a la sala d’actes 

de l’Ajuntament d’Àger, Pandèmia, hospitals i devoció a Sant Roc 

a la Vall d’Àger en època medieval: l’ermita de Colobor. 26 de 

juliol de 2021. 

2) Organització de la conferència d’Ester García Llop, a l’església 

de Sant Vicenç d’Àger, “Cantar els goigs a la Vall d’Àger”. Dia 10 

d’agost.  

3) Conferència, a càrrec de Francesc Fité sobre el Testament 

d’Arsenda d’Àger. 26 de setembre. Col·legiata de Sant Pere d’Àger. En el marc de Àger 

literària. 

 

Xarxes socials (difusió i impacte de les activitats de la Fundació) 

 

Augment general de seguidors a les xarxes socials, vinculat a l’augment d’activitat d’aquestes.  

Actualment:  

- Seguidors a Facebook: 934. Màxim abast assolit: 464 

- Seguidors a Twitter: 172 seguidors 

- Seguidors a Instagram (1 publicació): 241 seguidors. Màx assolit 333 (darrers 90 dies); comtes que 

interactuen 132 
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Assistència als actes organitzats per la Fundació (impacte) 

Tractant-se de 2 anys de pandèmia l’assistència als actes públics s’ha vist afectada fortament per 

les diverses restriccions aplicades i per les persones que evitaven l’assistència a actes amb 

concentració de persones malgrat les mesures sanitàries contemplades per evitar contagis. Tot i 

així, alguns actes com la conferència de Carme Berlabé i Francesc Fité o les activitats organitzades 

per les Jornades Europees de Patrimoni al voltant de les campanes de Sant Vicenç d’Àger, van tenir 

una assistència de públic notable, al nivell d’anys sense pandèmia (entre 30 i 50 persones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àger, 26 de gener de 2022 


