
RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DINS LA XI 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES 

D’INVESTIGACIÓ O DE DIFUSIÓ CULTURAL DE L’INSTITUT RAMON 
MUNTANER 

 
Sol·licituds admeses i excloses. Relació provisiona l 

 

 

Núm. 

Registre 
Centre d’Estudis  Títol projecte 

Doc. 

correcta 
Doc. a esmenar 

AP01/16 

Graëllsia. Grup d'estudis 
i comunicació ambiental 

(II FASE) Recerca per donar a 
conèixer la importància de la 
indústria llanera de la Tortosa 
del s. XIV, la vida dels pastors i 
ramats de l'època, els camins de 
transhumància, i la ruta seguida 
pels darrers Bons Homes a fi de 
documentar la ruta dels últims 
càtars del sud dintre del Projecte 
Turístic de la Ruta dels 3 Reis 

 

 

 

 

 

 

7 

AP02/16 

Centre de Lectura de 
Reus 

(II FASE) La premsa històrica a la 
ciutat de Reus  

Sí  

AP03/16 

Centre d'Estudis 
Històrics de Terrassa 

Història del moviment veïnal a  
Terrassa sota el franquisme 

 6 

AP04/16 

Centre d'Estudis del 
Bages Els viatgers a Manresa 

 5B 

AP05/16 

Centre d'Estudis 
Molletans 

Recerca i divulgació de la 
Toponímia de l'Aigua a Mollet 
del Vallès 

 5B; 6; 8C 

AP06/16 

Institut d'Estudis del 
Baix Cinca 

Tries lingüístiques i substitució a 
la Franja. Estudi sociolingüístic 
des de la perspectiva de l'anàlisi 
de xarxes socials al Baix Cinca i la 
Llitera 

 1; 5A; 5B; 11 

AP07/16 

Grup d'Estudis de 
Cervelló 

El vidre a Cervelló: causes i 
conseqüències de la crisi en el 
sector vidrier (1940-1953) 

 5B 

AP08/16 

 Centre d’Història 
Natural de la Conca de 
Barberà 

Vertebrats no tetràpodes del 
triàsic marí de la Catalunya 
interior 

 

2; 5B 

AP09/16 

Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes 

La recepció de l'obra literària de 
Maria Àngels Anglada 

 11; 13 



AP10/16 

Centre d'Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 

Estudis per a la Domenechiana 7 
i Domenechiana 8 

Sí  

AP11/16 

Cercle d'Estudis 
Històrics i Socials 
Guillem Oliver 

(II FASE) Paco Xammar: 50 anys 
a la perifèria de Tarragona  

 7 

AP12/16 

Fundació Arnau Mir de 
Tost 

(II FASE) Antroponímia de la Vall 
d'Àger 

 5C; 7 

AP13/16 

Observatori 
Sociodemogràfic de les 
Terres de Ponent 

Els joves a les comarques de 
l'Urgell i Segarra 

 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 

AP14/16 

Agrupació Cultural Vila-
seca 

La llegenda de les cent donzelles: 
etnografia, iconografia, 
genealogia, didàctica i difusió 

 3; 5C;  6 ; 8A;  14 

AP15/16 

Institut d'Estudis 
Vallencs 

120è. aniversari del naixement 
del compositor Robert Gerhard 

 
 

5B 

AP16/16 

Prioritat, paisatge 
cultural i patrimoni 
mundial 

(Fase II) Patrimoni immaterial i 
paisatge cultural agrícola al 
Priorat 

Sí  

AP17/16 

Institut d'Estudis Món 
Juïc 

Caritat i assistència al call de 
Barcelona (s. XII-XIV) 

Sí 
 

AP18/16 

Museu Comarcal de 
Cervera 

Cases per al record - Cases que 
ens parlen. Projecte de 
recuperació de la memòria oral 
de la Casa Duran i Sanpere 

 

4; 5B 

AP19/16 

Centre d'Estudis 
Seniencs  

(I FASE) Memòria glaçada. La 
gelada del 56 als territoris de 
l'antiga diòcesi de Tortosa 

 2; 6; 8A 

AP20/16 

Centre d'Estudis 
Lingüístics i literaris de 
les comarques centrals 
dels PPCC – Lo CEL 

Lingüistes pel carrer. 
Coneixement, divulgació i 
valoració dels nostres lingüístics 
en el nomenclàtor urbà. 

Sí  

AP21/16 

Col·lectiu per la 
Investigació de la 
Prehistòria i 
l'Arqueologia del Garraf-
Ordal 

(I FASE) Genètica i mobilitat de la 
població al Garraf durant el 
Neolític  

 2; 5B; 6; 

AP22/16 

Associació Amics de 
Nonasp 

(II FASE) El Museu parla: 
Inventari i recull de memòria oral 
de les col·leccions del "Museu 
etnològic de Nonasp" 

  

7 



AP23/16 

Fundació Albert Tomàs i 
Bassols 

(II FASE) Estudi documental 
sobre les parròquies de Santa 
Creu de Rodes i Sant Esteve de 
Mata 

 7; 13 

AP24/16 

Centre d'Estudis 
Comarcals del Ripollès 

Patrimoni etnològic de l’alta 
muntanya del Pirineu oriental. 
Els Plaus – Queralbs  

 2 

AP25/16 

Museu de les Terres de 
L'Ebre 

(II FASE) El futur pot ser millor si 
no perdem el passat. Inventari 
dels coneixements i les 
pràctiques agrícoles a les Terres 
de l'Ebre. 

 

7 

AP26/16 

Centre d'Estudis de 
Gavà Etnobotànica del Baix Llobregat 

Sí  

AP27/16 

Centre d'Estudis 
Selvatans 

(III FASE) Les fotografies d'una 
vida. Joan Vinyoli a Santa 
Coloma de Farners 

 6; 7 

AP28/16 

Institut d'Estudis 
Penedesencs  

(II FASE) Desplegament inicial de 
l'Inventari del Patrimoni Cultural 
Immaterial del Penedès 

 

5A;5B; 7 

AP29/16 

Centre d'Estudis 
Comarcals del Segrià 

Identificació, catalogació i 
inventariat de les cabanes de 
volta al municipi d' Alcanó  

1 

AP30/15 

Centre d'Estudis 
Ribagorçans 

Lavaix- Labaix: més de mil anys 
de cristianisme , cultura, art i 
poder  2; 3; 5B; 6; 10 

AP31/16 

Centre d'Estudis Vila-
secans Ruixats de foc Sí  

AP32/16 

Centre d'Estudis 
Lacetans 

El patrimoni arqueològic del 
Solsonès  

5B 

 

AP33/16 

Centre de 
Documentació del 
Patrimoni i la Memòria 
(Carrutxa) 

El Nadal en escena – Pastors, 
àngels i dimonis en acció  

 
3;5A; 5B 

 

AP34/16 
Fundació Bosch i 
Cardellach 

La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) a la premsa local de 
la ciutat de Sabadell: aliadòfils, 
germanòfils i pacifistes 

Sí  

AP35/16 

Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu 

Projecte Vigo. Estudi, 
recuperació i difusió de l’obra 
d’Enric Vigo i Rabasa sobre els 
balls populars a Catalunya Sí  

AP36/16 

Institut Català 
d'Antropologia 

Les fogueres de Sant Joan i la 
cultura popular infantil de carrer 
a Barcelona Sí  



AP37/16 

Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix 
Llobregat 

La Colònia Güell. Una església de 
Gaudí al Baix LlobregaT  2;5B; 15 

 

 

Documentació a esmenar 

1.- Falta el CIF del centre principal  
2.- Falta el NIF del responsable principal. Document a presentar encara que no siga la primera 
vegada que sol·licita un ajut.  
3.- Falta incloure el segell del centre al formulari de sol·licitud 
4.- Falta incloure, com a mínim, un altre centre d’estudis o una entitat com organitzador.  
5.-Falta incloure la memòria d’activitats dels dos darrers anys de: A) l’entitat principal; B) La resta 
d’entitats que participen en el projecte (s’ha de presentar una relació breu d’activitats de TOTES 
les entitats organitzadores); C) La memòria ha de ser d’una entitat, d’un departament 
universitari, d’un grup de recerca, etc., però no d’un individu 
6.- Falta enviar la sol·licitud per correu electrònic 
7.- Pendent de presentar la justificació de la recerca prèvia (I o II FASE) 
8.- Pla finançament. A) Especificar despeses generals de les diferents fases; B) Especificar 
destinació ajut segons conceptes. 
10.- Falta la memòria del projecte, el CV investigador/a, pla de comunicació 
11.- Falta el full de dades principals o omplir algunes caselles 
12.- Falta incorporar el pla de treball de les altres fases 
13.- Un mateix centre no pot donar suport a dos sol·licituds 
14.- Ajustar els temps de les diferents fases al que hi ha establert a les bases 
15.- Falta enviar per correu postal 

 

Per descarregar-vos la documentació trobareu les bases a la web www.irmu.og dins 
l’històric de convocatòries, que es troba a  l’apartat de convocatòries 
(http://www.irmu.org/irmu/calls).   
 
La documentació a esmenar s’haurà d’enviar per correu electrònic a nuria@irmu.org i 
per correu postal a l’adreça de l’IRMU 
 

Disposeu de 10 dies hàbils per presentar la documentació, comptadors a 

partir de l’endemà de la publicació d’aquest document a la web de l’IRMU 

(fins el dia 29 de març de 2016). 

 


