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

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

Sol·licituds admeses i excloses. Relació provisional 

 

 

Núm. 
registre Centre d'Estudis Títol projecte 

Doc. 
Correcta 

Doc a 
esmenar 

AP01/19 

Centre d'Estudis 
de la Ribera 
d'Ebre 

Josep Bru i Jardí: 
del carlisme 
radical al 
franquisme Sí   

AP02/19 

Assos. per a la 
Preservació del 
Patrimoni 
Ferroviari i 
Industrial 

l'Arribada i 
implantació del 
ferrocarril a la 
cubeta de Móra  Sí   

AP03/19 Mascançà 

Projecte educatiu 
sobre el 
patrimoni cultural 
de la comarca del 
Pla d'Urgell Sí   

AP04/19 
Centre d'Estudis 
del Bages 

Recuperem la 
memòria popular 
de la vinya i el vi   4 B) 

AP05/19 

Centre d'Estudis 
Comarcals del 
Baix Llobregat 

Les dones 
construint ciutat Sí   

AP06/19 
Centre d'Estudis 
Aranesi  

Continuació del 
projecte de 
prospecció, 
recuperació i 
ubicació de la 
microtoponímia 
vinculada a la 
propietat privada 
de la Val d’Aran 
(FASE III)   

2 
4 
5  
7 
12  

AP07/19 
Centre d'Estudis 
Ribagorçans 

In-situ. Fonts 
orals i territori 
(FASE II)   

 
3 
4A) 
7  



AP08/19 
Amics de Riba-
Roja 

Centre 
d'Interpretació 
dels forns d'oli de 
ginebre a Riba-
Roja d'Ebre Sí   

AP09/19 
Fundació Bosch i 
Cardellach 

Inventari del 
Patrimoni 
Cultural 
Immaterial del 
Vallès (FASE III)   4B)   

AP10/19 

Assos. Amics i 
Amigues de 
l'Ebre 

Maniobra de 
distracció de 
Campredó-
Amposta (FASE II)   2  

AP11/19 

Centre d'Estudis 
Lluís Domènech i 
Montaner 

Estudis per a la 
Domenechiana 14 
i Domenechiana 
15 Sí   

AP12/19 
Institut d'Estudis 
Empordanesos 

La fundació de la 
parròquia de 
Santa M. de 
Castelló 
d'Empúries Sí   

AP13/19 

Centre d'Estudis 
Comarcals del 
Segrià 

Usos lingüístics, 
tria de llengües i 
rols 
sociolingüístics en 
la població 
escolar de la 
Ribagorça Sí   

AP14/19 
Institut d'Estudis 
Penedesencs 

Estudi i 
documentació 
dels tocs de 
campana a la 
vegueria del 
Penedès   2  

AP15/19 
Centre d'Estudis 
Canetencs 

Estudi, 
inventarització i 
digitalització del 
fons Alegret-
Xiqués de Canet 
de Mar Sí   

AP16/19 

Centre d'Estudis 
de Castellar del 
Vallès  

Caràcters 
castellans. 
Preservació, 
estudi i difusió de 
la memòria 
col·lectiva de 
Castellar del 
Vallès (FASE I) Sí   



AP17/19 
 Amics dels 
Castells 

El mercat central 
de Tortosa (FASE 
III) Sí   

AP18/19 
Centre d'Estudis 
del Gaià 

Viure a la masia. 
La vida 
quotidiana a les 
masies Sí   

AP19/19 

CIPAG. Col·lectiu 
per a la 
investigació de 
la Prehistòria i 
l'Arqueologia de 
Garraf-Ordal 

Estudi 
Paleopatològic 
dels individus 
inhumats a la 
cova de Can 
Sadurní (4400-
4200ANE)   

4B) 
8  

AP20/19 
Assos. Cultural 
Baixa Segarra 

Sant Magí 2020 
(FASE II) Sí   

AP21/19 
Centre d'Estudis 
de les Garrigues 

Etnohistòria, 
memòries i dol 
per la mort del 
president Macià a 
la demarcació de 
Lleida (1933-
2019) Sí   

AP22/19 

Centre d'Història 
Natural de la 
Conca de 
Barberà 

Peixos del Triàsic 
de Catalunya 
(FASE II)   

2 
6  

AP23/19 
Institut d'Estudis 
Món Juïc 

Producció tèxtil i 
indumentària dels 
jueus a la 
Catalunya 
medieval: 
característiques, 
costums i 
diferències entre 
comunitats Sí   

AP24/19 
Centre d'Estudis 
Alcoverencs 

El paper dels 
petits 
emprenedors en 
l'electrificació de 
Catalunya: el cas 
de la central 
hidroelèctrica del 
riu glorieta (FASE 
I)   

 
10  

AP25/19 
Centre d'Estudis 
Beguetans 

La caça del porc 
senglar a Begues Sí   



AP26/19 
Centre d'Estudis 
de la Vilella Alta 

Les construccions 
populars de 
pedra seca a la 
Vilella Alta (FASE 
III)   2  

AP27/19 

Assoc. del Poble 
Vell de Corbera 
d’Ebre 

Recuperem Junts 
la Memòria de la 
Terra Alta Sí   

AP28/19 
Ecomuseu de les 
Valls d'Àneu 

L'arquitectura 
popular dins 
l'estudi de la 
Masia catalana. 
Aportacions 
inèdites: 
etnologia i 
documentació Sí   

AP29/19 
Centre d'Estudis 
del Maestrat 

Memòria del 
despoblament   7 

AP30/19 
Institut Català 
d’Antropologia 

"Que no ens 
toquin els bous". 
Auge de les 
tradicions 
taurines i lluita 
per la dignitat a 
les Terres de 
l’Ebre Sí   

AP31/19 

Patronat 
d’Estudis 
Osonencs 

Projecte 
d'investigació, 
transferència de 
coneixement i 
posada en valor 
de l'antiga capella 
de Sant Julià de 
Valldaneu (FASE I) Sí   

AP32/19 PEHOC 

La cultura de 
l'aigua a la Vall 
d'En Bas(FASE III)  Sí   

AP33/19 

Associació 
Cultural La 
Terreta 

L’Alta Ribagorça 
en el context de 
la Guerra Civil i la 
Postguerra (FASE 
I)   

4A) 
7  

AP34/19 

Observatori 
Sociodemogràfic 
de les Terres de 
Lleida 

Arxiu Memòria 
Popular de 
Torrebesses   

 
6 
9 



AP35/19 
Institut d'Estudis 
Vallencs 

Projecte de 
difusió cultural a 
l’entorn del Valls 
arqueològic Sí   

AP36/19 

Fundació 
Privada Arnau 
Mir de Tost 

Posta en valor de 
la col·lecció 
fotogràfica de 
l'Ajuntament  
d'Àger (FASE II)   11  

 

 

Documentació a esmenar 

1.- Falta fotocòpia del CIF del centre principal. 
2.- Falta fotocòpia del NIF del responsable principal. Document a presentar encara que no siga 
la primera vegada que sol·licita un ajut.  
3.- Pendent de presentar la justificació de la recerca prèvia (I o II FASE). 
4.-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. 

5.- Pla de finançament. A) Especificar despeses generals de les diferents fases; B) Especificar 
destinació ajut segons conceptes. 
6.- Falta enviar la documentació per correu electrònic (en format word). 
7.- Falta incloure el segell del centre al formulari de sol·licitud. 
8.- Només participa un centre d’estudis. Es necessita un mínim de dos. 
9.- Falta incloure tota la documentació requerida excepte el full de sol·licitud.  
10.- Falta incloure el full de dades principal del projecte. 
11.-Fora de termini. 
12.- Falta el currículum de l’investigador/responsable del projecte. 
 

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  

 


