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PLA DE TREBALL PER AL 2015 

 

PROJECTES I ACTIVITATS DE L’IRMU 

 

- RECERCAT 2015, dies 9 i 10 de maig de 2015 a Vilafranca del Penedès. 

2015 

- Gestió de l’edició del 2015 

- Inici de preparació del Recercat 2016 a Vic 

 

- ESPAI DESPUIG 

ESPAI DESPUIG 

2015 

- Organització de l’activitat i vinculació amb Any Muntaner 

- Data: 7 ó 14 de novembre 

 

- REVISTA-MEMÒRIA 

2015 

- Preparació de la memòria corresponent al 2014 

 

- PORTAL I EINES DE DIFUSIÓ 

2015 

- Canvi del responsable del manteniment del portal 

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

 

- CALENDARI DELS CENTRES 2015 

2015 

- Distribució del calendari 2015  

- Preparació del calendari 2016 

 

- RACO i DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS 

2015 

- Continuarem treballant per incorporar les publicacions que tenim a 

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

 

 

- ASSESSORAMENT A LES REVISTES DELS CENRES D’ESTUDIS 

2015 

- Assessorament de les revistes 

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

 

- FONS DOCUMENTALS  

2015  

 - 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  

 

 

-  DISTRIBUCIÓ DE LES PUBLICACIONS DELS CENTRES 

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

LLIBRERIES I PORTALS A INTERNET  

 

2015  

 - Seguiment de les vendes i liquidació als centres 

 - Incorporació de nous títols 
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PROJECTES COORGANITZATS O AMB EL SUPORT DE L’IRMU  

- EXPOSICIONS 

2015  

 “El món agrari a les Terres de Parla Catalana”  

- La previsió es tancar ja la itinerància a no ser que arribi alguna 

petició molt concreta. Les peticions es valoraran de manera 

individualitzada. No es realitzarà una nova crida 

 “ Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”   

- Completar base de dades 

- Definició del projecte expositiu 

- Producció 

 “L’Arquitectura tradicional a Catalunya” 

- Producció de l’exposició i dels materials complementaris 

- Preparació de la itinerància 

  

 

- PROJECTE “ELS DIPUTATS DE LA MANCOMUNITAT” 

2015 

- Seguiment de la incorporació de les dades 

- Proposta final de presentació i difusió del projecte 

 

- PARTICIPACIÓ EN EDICIONS 

2015  

 - Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Móra la Nova 

- Congrés dels Balls Parlats  

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

- 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. 

 

 

 

 



Pla de treball 2015- Institut Ramon Muntaner 

 

4 
 

- CARNET RECERCAT 

2015  

 - 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. 

 

- FIRA DEL LLIBRE EBRENC 

2015  

 - Reunions preparatòries de l’edició del 2015, primer cap de 

setmana de juny de 2015. 

- Increment de responsabilitats i nova proposta organitzativa 

respecte a l’espai de la Fira 

 

- COL·LOQUI D’ESTUDIS TRANSPIRINENC 

2015 IX Col·loqui, que tindrà lloc a Canillo (Andorra). El títol 

proposat ha estat: Contraban d’idees Contraban d’idees. La 

circulació de les idees a través del Pirineu  (segles XVIII-XXI)  

Canillo (Andorra), del 2 al 4 d’octubre de 2015 

 - Crida a la participació 

- Elaboració del programa 

- Celebració del col·loqui 

- Inici de recollida dels materials per a les actes 

 

- VINCULATS A LA CCEPC 

2015  

 - Participació en la preparació del X Congrés 

- Participació en l’Assemblea (per determinar) i en les diferents 

reunions de junta 

- Preparació de textos, entrevista i ressenyes per Frontissa 
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- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR,  

ASSOCIACIONISME I ACCIÓ CULTURALS 

2015  

 - Participació en els programes de l’Observatori del Patrimoni 

Etnològic i Immaterial 

 - Participació en el grup de treball per preparar el Dia de 

l’Associacionisme Cultural 

 - Inventari del Patrimoni Festiu  

o Seguiment incorporació de dades per part dels centres 

interessats 

 - Inventari del patrimoni cultural immaterial 

o Terres de l’Ebre: treballar per al projecte 

o Seguiment dels altres dos espais territorials 

 - Seguiment dels projectes vinculats a patrimoni etnològic 

realitzats des dels centres d’estudis 

 - Participació en les Jornades d’Etnologia de les TE 

 - Presentació de possibles projectes a presentar dins del 

Cultsurfing 

 - Participació en el Festival TOCATI presentant el projecte “Els 

Jocs en la Història”. 

 

 

- VINCULATS AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

2015  

 - Difusió de les bases del Premi entre les entitats 

 - Participació en el jurat del premi 

 

- GRUPS DE RECERCA LOCAL DE BARCELONA 

2015  

 - Desenvolupament d’un nou projecte expositiu en col·laboració 
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PARTICIPACIÓ EN JORNADES I CONGRESSOS ORGANITZATS 

AMB D’ALTRES INSTITUCIONS O PELS CENTRES D’ESTUDIS 

 

2015  

 - Congrés la Història local, estat de la qüestió 

 - Trobades territorials d’entitats 

 - Jornades d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre 

 - Tastets de Patrimoni de Tarragona 

 - Finestres al territori 

 - Seguiment de les Comissions Cíviques de Patrimoni 

o Coordinació del Grup de Treball de Patrimoni 

 - Jornades d’intervenció en patrimoni: el patrimoni rural 

arquitectònic 

 - Jornada dins el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla 

 

 

- PARTICIPACIÓ DELS CENTRES D’ESTUDIS EN LES JORNADES  

EUROPEES DE PATRIMONI 

2015  

 - Difusió de la informació de participació 

 - Recollida de les fitxes amb les propostes 

 - Revisió del programa 

 - Seguiment posterior de l’activitat 

 

- ALTRES COL·LABORACIONS 

2015  

 - MNAC 

 - FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

o Premi de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 
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- PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 

2015  

 - Consell de Cultura de la UPF 

 - Pacte Nacional pel Dret a Decidir 

 - Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera TE 

o Participació en els grups de treball de patrimoni cultural, 

natural i recerca 

 - 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  

 - Participació en el jurat del Premi Serret 

 - Participació en els actes de l’Any Muntaner (750 aniversari del 

seu naixement) 
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CONVOCATÒRIES D’AJUTS, PREMIS I BEQUES 

• Resolució I seguiment de la XIII convocatòria d’ajuts per a 

l’organització de congressos, jornades, etc.  

• Resolució i seguiment de la X Convocatòria d’ajuts a publicacions 

• Aprovació de les bases de la X convocatòria d’ajuts a projectes, 

convocatòria i seguiment. 

• Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 

• Tancament de la primera convocatòria 

• Convocatòria de la IIa edició 

• Beca Joan Veny 

• Seguiment de la darrera convocatòria 

• Convocatòria de la Va convocatòria 

• Altres temes vinculats amb els ajuts 

• Irregularitats a resoldre d’altres anys 

• Seguiment convocatòries i projecte en curs 

 


