
 

 

 

 

L’IRMU renova el seu patronat 

Adelaida Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 

de la Generalitat de Catalunya, nova presidenta de l’Institut Ramon Muntaner  

 

Dimecres 24 de novembre, Móra la Nova. L’Institut Ramon Muntaner (IRMU), 

la Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana i els Ateneus 

Federats de Catalunya, renova el seu Patronat d’acord amb els estatuts.   

La senyora Adelaida Moya, directora general de de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, serà la nova 

presidenta de l’IRMU. La Sra. Victòria Almuni, directora dels serveis territorials 

de Cultura a les Terres de l’Ebre, serà ara la vicepresidenta primera del 

Patronat. 

Altres canvis en l’estructura del Patronat són: Gemma Estrada (vocal) en 

representació de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana; i Ester 

Franquesa i Ramon Sistac (vocals) en representació del Departament de 

Cultura.  

El Patronat és l’òrgan d'administració, representació i assessorament de l’IRMU.  

Així doncs, el nou Patronat de l’IRMU queda estructurat de la següent manera:  

• Sra. Adelaida Moya Taulés, Presidenta del patronat, directora general 

de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. 

• Sra. M. Victòria Almuni Balada, Vicepresidenta primera, directora dels 

Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre. 

• Sr. Josep Santesmases i Olle, Vicepresident segon, president de la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. 

• Sr. Francesc Viso Rodríguez, Secretari del Patronat, secretari tècnic  

de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. 

• Sra. Ester Franquesa i Bonet, vocal, Cap del Servei de Foment de l’Ús 

del Català. 

• Sra. Misericòrdia Camps Llauradó, vocal, vicerectora de Relacions 

Institucionals, Cultura i Compromís Social de la Universitat Rovira i Virgili. 



• Sr. Ramon Sistac i Vicén, vocal, membre de la Secció Filològica de 

l’Institut d’Estudis Catalans. 

• Sr. Andreu Ginés Sánchez, vocal, membre de la Junta Directiva de la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana en representació 

de la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià. 

• Sr. Josep Morella Murcia, vocal, president de la Federació d’Ateneus de 

Catalunya. 

• Sr. Jordi Casassas i Pons, vocal, gerent de la Federació d’Ateneus de 

Catalunya.  

• Sra. Maria Font Vallespí, vocal, regidora de cultura de Móra la Nova.  

• Sr. Jaume Mascaró Pons, vocal, vicepresident primer de la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. 

• Sr. Oscar Jané Checa, vocal, vocal del Centre d’Estudis Ribagorçans 

• Sra. Elsa Ibar Torras, vocal, directora General de Patrimoni Cultural.  

• Sr. Narcís Figueras Capdevila, vocal, vicepresident segon de la Junta 

de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i membre del 

Centre d’Estudis Selvatans. 

• Sra. Gemma Estrada Panell, vocal, secretària de la junta de la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i membre del 

Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. 

L’IRMU va ser constituït el mes de juliol de 2003 i té la seva seu al Mas de la 

Coixa. L’entitat neix d’un acord entre la Generalitat de Catalunya i la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC). Des de 2021, 

també compta en el seu patronat amb la Federació d’Ateneus de Catalunya 

(FAC). 

La seva finalitat és la difusió i el suport als projectes d’investigació i de 

promoció cultural dels centres, instituts d’estudis de parla catalana i 

ateneus federats, entitats dedicades principalment a l’estudi de la història, el 

patrimoni cultural i natural i les ciències socials i humanístiques i a la divulgació 

cultural dins els àmbits local i comarcal.  

www.irmu.cat  

http://www.irmu.cat/

