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PLA DE TREBALL PER AL 2016 

 

PROJECTES I ACTIVITATS DE L’IRMU 

 

- XII RECERCAT, Vic, 30 d’abril i 1 de maig de 2016 

2016 

- S’estan acabant  de concretar els espais: 

o La Fira en una plaça o passeig del centre de Vic 

o Presentacions al Temple Romà 

o Diferents espais per exposicions 

o Lliurament dels premis  

- El Recercat es vincularà a una altra activitat que es realitzarà aquells dies 

de reflexió entorn a la cultura i el patrimoni i que s’organitza amb motiu 

dels 40 anys del congrés de cultura catalana. Podríem proposar una taula 

rodona per al divendres 29 a la Universitat de Vic dins del seu programa. 

- Continuarem amb les reunions preparatòries 

- S’iniciarà la difusió dels premis amb el targetó que hem dissenyat 

- Realització de l’activitat 

- Inici de preparació del Recercat 2017 a Reus 

 

- ESPAI DESPUIG 

2016 

- Treballarem en l’edició de la IXa edició i realitzarem la seva presentació 

- S’iniciaran els contactes per la preparació de la Xa edició a Sant Just 

Desvern 

 

- REVISTA - MEMÒRIA 

2016 

- Tancar les memòries del 2014 i del 2015 
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- PORTAL I EINES DE DIFUSIÓ 

2016 

- Mantindrem el servei amb W3SI2 

- Balanços del conjunt d’activitat recollides a les agendes setmanals 

 

- CALENDARI DELS CENTRES 2015 

2016 

- Distribució del calendari 2016  

- Preparació del calendari 2017 

 

 

- RACO i DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS 

2016 

- Continuarem treballant per incorporar les publicacions que tenim a 

l’espera 

- Continuarem amb la incorporació de números de revistes que ja hi són 

 

 

- ASSESSORAMENT A LES REVISTES DELS CENRES D’ESTUDIS 

2016 

- Assessorament de les revistes 

- Seguiment i incorporació de les revistes a les bases de dades de referència 

. 

 

- FONS DOCUMENTALS  

2016  

 - Preparació de documentació per trasllat a l’Arxiu Comarcal 

 - Gestions per trasllat del Fons de l’IRMU a la Biblioteca de 

Móra la Nova 

 - Manteniment del Fons Bibliogràfic  
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-  DISTRIBUCIÓ DE LES PUBLICACIONS DELS CENTRES 

D’ESTUDIS A TRAVÉS DE NUS DE LLIBRES I VENDA EN 

LLIBRERIES I PORTALS A INTERNET 

 

2016  

 - Seguiment de les vendes i liquidació als centres 

 - Incorporació de nous títols 

 

 

JORNADA INSTITUT RAMON MUNTANER 

 

2016  

 - Celebració de la IV edició a Móra la Nova 

- L’objectiu seria la difusió dels projectes dels centres i alguna 

taula de compartir experiències 

 

 

ENCÀRREC D’ESTUDI 

 

2016  

 - Lliurament de l’informe “Les escoles de música vinculades a 

Bandes a Catalunya”. 

- Creació d’una plataforma web sobre aquesta temàtica 

- Presentació de l’estudi 

 

 

PROJECTES EUROPEUS 

 

2016  

 - Presentar-nos a dues convocatòries: Leonardo (per elaboració de 
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materials didàctics vinculats al tema de l’arquitectura 

tradicional) i POCTEFA (xarxa per d’estudi i difusió d’aquest 

tema) 

- Cal estudiar les convocatòries; treballar amb un expert en 

convocatòries europees i preparar dues propostes diferents amb 

socis diferents en funció dels requisits del projecte 

 

 

CONVOCATÒRIES D’AJUTS, PREMIS I BEQUES 

 

2016  

 - Seguiment de les convocatòries anteriors 

 - XI Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació i de difusió 

cultural  

 - Convocatòria d’ajuts a activitats del 2017 

 - Convocatòria d’ajuts a publicacions del 2017 

 - Convocatòria de la III Beca de Recerca Històrica “Terra 

d’Ateneus” i gestió de les sol·licituds i del jurat 

 

TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN 

 

2016  

 - Gestió econòmica 

 - Seguiment dels projectes 

 - Sol·licitud i justificació de subvencions 

 - Llei de transparència i de protecció de dades 

 - Preparació proposta de reglament de règim intern  
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ACOLLIDA D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 

 

2016  

 - Gestió estudiant en pràctiques de la UOC vinculat al projecte de 

l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

 

 - Gestió de nova estudiant en pràctiques de la URV que 

s’incorporarà al gener 

 - Presentar propostes de pràctiques a la URV 

 - Presentar noves propostes de pràtiques a la UOC 

 - Intentar tornar a posar en marxar el projecte de pràctiques no 

laborals finançat per l’Obra Social de la Caixa 
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PROJECTES COORGANITZATS O AMB EL SUPORT DE L’IRMU 

- EXPOSICIONS 

2016  

 “ Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”  

- Finalitzar la producció 

- Programar la inauguració 

- Establir pautes per la itinerància 

 - “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Catalunya”  

- Gestió de la itinerància 

- Disseny dels materials didàctics 

Tancament econòmic 

 Programació de l’exposició a Móra la Nova (hi serà entorn a Sant 

Jordi) 

"La Crònica de Ramon Muntaner. El temps dels almogàvers". 

Exposició itinerant (6 plafons) 

L'exposició il·lustra uns moments importants de la història de la Corona 

Catalanoaragonesa a través de la figura i del relat que en fa Ramon 

Muntaner, testimoni i protagonista d'alguns, destacant la interpretació 

que el cronista fa, sovint allunyada de la realitat i més acord amb la 

seva percepció personal, entre novel·la, autobiografia i visió idealitzada 

de la monarquia. L’exposició està comissariada per Stefano Cingolani. 

L'exposició es completa amb un document sonor on un rapsoda recita 

10 fragments de la crònica.  

“La Crònica de Ramon Muntaner. El temps dels almogàvers” és una 

exposició de petit format, de 6 plafons fàcils de muntar i transportar i 

adaptable a qualsevol espai. 

 

 Proposta d’exposició sobre arquitectura tradicional de la 

demarcació de Tarragona per la Diputació de Tarragona 

Si és acceptada, caldrà treballar-hi per presentar-la a principis del 2017 
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- PROJECTE “ELS DIPUTATS DE LA MANCOMUNITAT” 

2016 

- Presentació del projecte 

- Possibles aplicabilitats dels projecte 

 

 

- PARTICIPACIÓ EN EDICIONS 

2016  

  

- Edició del llibre de les Jornades de la Secció Filològica de l’IEC 

a Móra la Nova 

- Edició de la II Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 

- Seguiment activitats progamades vinculades al Llibre Blanc del 

Baix Llobregat 

- Edició de la publicació de la II Trobada del Vallès 

- Participació en la producció de Plecs d’Història Local: reunions 

consell de redacció, ressenyes, agenda i noticiari. 

- Participació en l’edició del IX Col·loqui d’Estudis 

Transpirinencs 

- Edició del IX Espai Despuig 

 

 

 

- CARNET RECERCAT 

2016  

 - Incorporació de nous centres al projecte 

- Consecució de nous descomptes 

- Actualització dels llistats dels centres que ja tenen els carnets i 

realització per als nous socis. 

- Enviament de carta recordatori amb adhesiu del carnet als 

centres amb els que tenim conveni 
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- FIRA DEL LLIBRE EBRENC 

2016  

 - Reunions preparatòries de l’edició del 2016 que tindrà lloc el 

darrer cap de setmana de maig: 27-28 i 29 de maig 

- Es pretén mantenir l’estructura iniciada el 2015 

- Es valorarà la participació en la Setmana del Llibre en Català 

2016 

 

- COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENC 

2016  

 - Tancament de l’IBIX juntament amb el CEC del Ripollès 

- Inici de la preparació del X Col·loqui que tindrà lloc a la 

comarca del Ripollès 

 

- VINCULATS A LA CCEPC 

2016  

 - Participació en la preparació del X Congrés 

- Participació en l’Assemblea (Sant Just Desvern, 12 de març) i 

en les diferents reunions de junta 

- Preparació de textos, entrevista i ressenyes per Frontissa 

 

- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR, 

ASSOCIACIONISME I ACCIÓ CULTURALS 

2016  

 - Participació en els programes de l’Observatori del Patrimoni 

Etnològic i Immaterial 

 - Inventari del patrimoni cultural immaterial 

o Genèricament: tasques de seguiment i de crear sinergies 

entre els projectes 

o Terres de l’Ebre:  

 Seguiment dels diferents àmbits del projecte 

 Gestió econòmica 

 Participació en l’òrgan director 
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 Participació en l’òrgan assessor científic 

 Estudi escola bandes de música: aplicabilitat 

vinculada a l’Inventari 

 Inici projecte coordinat “La gelada del 56” 

o Priorat: seguiment del projecte i assessorament 

o Penedès: seguiment del projecte i assessorament 

o Balears: trasllat de la informació i de la metodologia 

 - Seguiment dels projectes vinculats a patrimoni etnològic 

realitzats des dels centres d’estudis 

 - Participació en el comitè organitzador del Simposi de les Festes 

del Foc a la Mediterrània que tindrà lloc a Vic el 2016 

 - Participació en les Jornades d’Etnologia de les TE 

 

 

- VINCULATS AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

2016  

 - Difusió de les bases del Premi entre les entitats  i participació en 

el jurat del premi  

 - Organització de la V Jornada de Recerca Local, Història i 

Patrimoni Marítim 

 

- GRUPS DE RECERCA LOCAL DE BARCELONA 

2016  

 - Segona fase del projecte amb incorporació de més persones i 

entitats i proposta de possible aplicabilitat 
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PARTICIPACIÓ EN JORNADES I CONGRESSOS ORGANITZATS 

AMB D’ALTRES INSTITUCIONS O PELS CENTRES D’ESTUDIS 

 

2016  

 - Finestres al territori   

 - Trobades territorials d’entitats 

 - Tastets de Patrimoni de Tarragona 

 - Seguiment de les Comissions Cíviques de Patrimoni 

o Recuperar la coordinació del Grup de Treball de 

Patrimoni 

 - Jornada dins el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla 

 

- PARTICIPACIÓ DELS CENTRES D’ESTUDIS EN LES JORNADES 

EUROPEES DE PATRIMONI 

2016  

 - Difusió de la informació de participació 

 - Recollida de les fitxes amb les propostes 

 - Revisió del programa 

 - Seguiment posterior de l’activitat 

 

- ALTRES COL·LABORACIONS 

2016  

 - FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

Premi de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 

 

- PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 

2016  

 - Pacte Nacional pel Dret a Decidir 

 - Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera TE 

 - Comissió per a presentació de la petició de la declaració de 

Festa d’Interès Nacional per a la Festa del Riu de Móra d’Ebre 

per  

 


