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ACTIVITATS REALITZADES DURANT L'ANY 2020 

 

 

PUBLICACIONS DIVULGATIVES 

 

 Fulletó “Sota el cel del Montsec. Núm. 2. Ermites i torres”. Realització a càrrec 

de diversos membres de la Fundació del segon número de la col·lecció “Sota el 

cel del Montsec”. 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. 

 

 Inici de la nova secció de la web “Sabies que...” 

de la que es fa difusió a les xarxes, que 

transmet informació en format píndola i en 

llenguatge planer sobre el patrimoni històric, 

cultural i artístic e la vall. Es publica també al 

web. 

 

SIMPOSI 

Present i futur de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger als 10 anys de la restauració  

Organització: Fundació Arnau Mir de Tost i Ajuntament d’Àger. 

Gestió i execució: Fundació Arnau Mir de Tost i Ajuntament d’Àger 
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Dates execució: 19 de setembre de 2020 

 

 

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2020 

Suport a les activitats proposades per l’Agència 

Catalana de Patrimoni i l’Ajuntament d’Àger. 

Dates de realització: 10-11 d’octubre 2020 

 

PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB LES 

ACTIVITATS DELS CCEE 

 Participació en la XIII Trobada de Centres 

d’Estudis.  

Dates de realització: 26/09/2020 

Format: on-line. 

Activitat: Presentació de les activitats principals de la Fundació previstes pel 

2020.  

 Participació en la jornada virtual “Les publicacions dels Centres d’Estudis: 

bones pràctiques i transició cap al món digital” organitzat per la Coordinadora 

de Centres d’Estudis de Parla Catalana. 

 

REVISTA LA CABANERA 

Participació en la revista La Cabanera.  
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Dates de realització: 2020-2021 

Format: publicació 

Activitat:  

a) Cobertura a la revista per sol·licitar una subvenció, concedida, a l’Institut 

Ramon Muntaner. 

b) Participació de diversos membres de la Fundació en la redacció d’articles de la 

revista.  

 

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

Degut a la complexitat de les accions projectades, s’ha valorat dividir-lo en diverses 

fases; una primera dedicada a la recerca, i una altra dedicada a la creació de 

materials didàctics i de difusió.  

El primer trimestre de 2020 s'ha dut a terme la primera fase del projecte Andreu 

Farran, l'escola rural ahir i avui. El projecte ha estat realitzat per una empresa 

subcontractada: Territorium. S’han realitzat 12 enregistraments a diversos veïns i 

venies de la vall, en relació al procés d’escolarització viscut. Així mateix, s’ha fet la 

transcripció literal de totes les entrevistes.  

Aquesta primera fase ha rebut una subvenció de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i de 

l’Institut Ramon Muntaner. L’Ajuntament ha participat en la transcripció de les 

entrevistes fetes ja amb anterioritat.  

Al llarg d'aquest any 2020 es durà a terme una altra fase del projecte, per a la qual 

s'ha demanat una subvenció de l'Institut Ramon Muntaner i a l'Ajuntament d'Àger. 

Els treballs seran realitzats també per Territorium. 
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Andreu Farran. L'escola rural ahir i avui (Fase I) 

Sol·licitant: Fundació Arnau Mir de Tost, AMPA Andreu Farran 

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

Egea) 

Data d’execució: Primer trimestre 2020; i fins a final d’any 

Subvencions obtingudes: IRMU + IEI  

 

PRESENTACIONS PUBLICACIONS I/O LLIBRES 

Presentació de l’Auca de Macot i Guilleumota de Joan Rosell, amb l’assessorament 

de Francesc Fité, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Àger. 8 de febrer de 2020. 

 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES PERSONES I ENTITATS 

Recopilatori dels actes, costums, tradicions de la 

Festa Major d’Àger. Proposta de Laura Benseny, 

col·laboració de la Fundació. Activitat on-line. 

 

Col·laboració amb l’ajuntament d’Àger en la 

catalogació de BCIL pendents, amb la supervisió del 

treball del becat i la coordinació de la restauradora 

que ha de fer la restauració de la porta de Sant Pere. 

 

Aportacions al nou Pla Director del Geoparc Orígens. 
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Assessorament a l’Ajuntament d’Àger i 

redacció del document “Actuacions 

prioritàries sobre el patrimoni natural i 

cultural de la Vall”  i altres gestions 

relatives als béns patrimonials. 

 

 

 

 

RECOMPTE DE PARTICIPANTS ACTIVITATS 2020 

 

 Simposi: 50 persones. 

 Presentació de l'auca de Macot i la Guilleumota. 60 persones. 

 

XARXES SOCIALS 

A partir d’ara també es comptaran l’impacte de les publicacions a les xarxes i al web. 

Actualment:  

- Seguidors a Facebook: 912. Màxim abast assolit: 208 

- Seguidors a Twitter: 

- Seguidors a Instagram (0 publicacions): 65 
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PROJECTES EN CURS 2021 

 

PROJECTE DIFUSIÓ PATRIMONI NATURAL I CULTURAL 

Aquest projecte pretén la publicació de fulletons de divulgació del patrimoni natural 

i cultural del Montsec i la Vall d’Àger.  

A dia d'avui, s'han preparat 2 números més: 

- Flora i la fauna de la vall. A càrrec de Joan Vinyoles. 

- Punts geològics d’interès de la vall. A càrrec de Joan Rosell.  

PROJECTE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LES CAMPANES DE SANT VICENÇ 

D'ÀGER 

Aquest projecte pretén la recuperació del patrimoni festiu i cultural d’Àger a través 

de la seva tradició campanera. El projecte s’estructura en base a diferents àmbits 

d’actuació (el de la recerca, a partir de l'inventari de les campanes existents; el de la 

recuperació, a través del treball de restauració de les peces conservades; i el de la 

difusió, a través de la creació d'activitats adreçades al públic escolar i general). 

Actualment, el projecte es troba en fase inicial, s'ha redactat una breu memòria i 

s'està procedint a la catalogació d'alguna de les campanes. De cara a una possible 

intervenció de restauració, es contempla l’anàlisi i avaluació del material recollit, per 

part de grups d’experts en la matèria. S’han fet contactes previs amb el Sr. Xavier 

Orriols, la Sra. Paquita Roig i en Daniel Vilarrubias, tots tres experts en musicologia i 

en campaneria, amb la voluntat de redactar d’una memòria que permeti obtenir el 

finançament necessari per a la restauració de les peces.  
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Les campanes de Sant Vicenç d’Àger. Estudi, recuperació i divulgació del patrimoni 

festiu i cultural. 

Gestió i execució: Esther Inglada, Joan Josep Carmona, Xavier Navarro, Pere Borrell 

Data d’execució: indeterminada. 

 

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

Enguany s’executarà la Fase II del projecte, que té per objectiu la recerca arxivística i 

de documentació.  

El projecte el realitza l’empresa Territorium.  

S’ha demanat subvenció a l’Institut Ramon Muntaner i està previst demanar-ne a 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs.  

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

Sol·licitant: Fundació Arnau Mir de Tost, AMPA Andreu Farran 

Gestió : Esther Inglada                                Execució: Territorium (Laura Egea) 

Data d’execució: 2021 

Subvencions obtingudes: IRMU + IEI  

Xa JORNADA D’ESTUDIS HISTÒRICS 

Es recuperarà la proposta del 2020, aplaçada per culpa del COVID. 

 
Sol·licitant: Fundació Arnau Mir de Tost  

Gestió i execució: Antonieta Jarne, Cristina Masvidal, Francesc Fité  

Dates execució: pendent 

Subvenció: IRMU (?) o IEI pendent de sol·licitar. 


