
RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DINS LA XVI 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 

A esmenar 

AP01/21 CIPAG La successió estratigràfica de l'Església de Sant 
Cristòfol de Begues. Fase II 

X   

AP02/21 Centre d'Història 
Natural de la Conca de 
Barberà 

Estudi comparatiu de la biodiversitat en tres zones 
del PNIN de Poblet. II Fase 

  1 

AP03/21 Institut d'Estudis 
Penedesencs 

Estudi i documentació de llegendes a la vegueria 
del Penedès 

X   

AP04/21 Associació d'Estudis 
Torellonencs 

Estudi etnobotànic de la Plana de Vic. Fase I X   

AP05/21 Centre d'estudis 
Canetencs 

Estudi, inventarització i digitalització dels 
documents de les famílies Romagosa-Rocamora i 
Puxan-Romagosa de Canet de Mar 

X   

AP06/21 Fundació Bosch i 
Cardellach 

Inventari del Patrimoni Cultural  Immaterial del 
Vallès 

X   

AP07/21 Centre de Prospectiva i 
Anàlisi dels Castells 
(CEPAC) 

Observatori de l’Afectació de la Covid-19 a les 
colles de la Ciutat de Barcelona 

X   

AP08/21 Centre d'Estudis 
Ceretans 

La posada en valor turístic de l'oblidat Patrimoni 
Industrial de la Cerdanya 

X   

AP09/21 Centre d'Estudis 
Domènech i Montaner 

Estudis per a la Domenechiana 18 i Domenechiana 
19 

X   

AP10/21 Institut d'Estudis 
Empordanesos 

La fundació de la parròquia de Santa Maria de 
Castelló d’Empúries (Alt Empordà). 

X   

AP11/21 Institut d'Estudis 
Vallencs 

La veu dels solcs. L’escriptura de les dones poetes 
de la comarca de l’Alt Camp i la seva vinculació 
amb els moviments socials i culturals de l’època 
(1900-1990) 

X   

AP12/21 Patronat d'Estudis 
Osonencs 

Les galeries de ciutadans il·lustres com a expressió 
del poder i la identitat locals. el cas de Catalunya i 
Balears en el període de la restauració borbònica.  

X   

AP13/21 Prioritat Els valors del paisatge cultural agrari del Priorat. 
Socialització de la recerca. Fase II 

X   

AP14/21 Associació Amics de 
Riba-roja 

Pla estratègic per a la salvaguarda i dinamització 
del patrimoni dels Forns d’oli de ginebre de Riba-
roja d’Ebre. Fase I d'execució. 

X   

AP15/21 Centre d’Estudis de la 
Vilella Alta  

L’aigua a la cultura popular de la Vilella Alta   2 



AP16/21 Arnau Mir de Tost  Andreu Farran. L'escola rural ahir i avui. Fase II. 
Recerca en base a fons bibliogràfiques, 
arxivístiques, gràfiques i treball de camp. 
Interpretació del conjunt de la recerca i 
comunicació-redacció final. 

  3 

AP17/21 Associació Botànica 
Hort Ebrenc 

Les plantes de la Ribera d’Ebre – Fase I” X   

AP18/21 Centre d'Estudis de la 
Ribera d'Ebre 

L’evolució del territori medieval a Móra d’Ebre i 
Móra la Nova. 

X   

AP19/21  Associació per a la 
Preservació del 
Patrimoni  
Ferroviari i Industrial 

Els anys daurats de l'estació de Móra la Nova 
(1940-1963) 

X   

AP20/21 Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix 
Llobregat 

La construcció de la cultura popular festiva a Sant 
Feliu de Llobregat, durant els primers anys de 
democràcia. 

X   

AP21/21 Centre d'Estudis 
Seniencs 

El despoblament als nuclis de la Tinença de 
Benifassà. Fase II 

X   

AP22/21 Centre d'Estudis del 
Gaià 

Les botigues que van tancar (1970-2020) X   

AP23/21 Centre de 
Documentació del 
Patrimoni i la Memòria 
- CARRUTXA 

Camins ramaders a Montsant: recerca de la xarxa 
pecuària d’accés a la serralada. 

X   

AP24/21 Associació L'Aube Anàlisi cartogràfic de l’evolució hidromorfològica 
dels espais naturals fluvials  
protegits de la Ribera d’Ebre, cartografia 
actualitzada i propostes de delimitació” 

X   

AP25/21 Institut d'Estudis Món 
Juïc 

Lèxic català a la documentació hebraica medieval. 
Fase 2. Recull de dades dels manuscrits que es 
conserven fora de Catalunya i de la literatura 
rabínica dels responsa 

X   

AP26/21 Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Toponímia de la costa dels municipis de Sant Josep 
i Santa Eulària. 

  5 -6  

AP27/21 Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu 

L’hora dels infants. La revolta educativa a 
Catalunya al primer terç del segle XX (Part 
Capdella) 

 
 4 

AP28/21  Hermandad Druida 
Dún Ailline (HDDA)- 
Associació cultural 
Círculo Druida “Ar 
Draiocht” 

El neopaganisme a la Catalunya contemporània. 
La reconstrucció de l’antic “culte celta” i el 
druïdisme modern a la nostra societat. 

 
 7 

AP29/21 Institut Català 
d'Antropologia 

Dones de foc i d’aigua X   

AP30/21 No jubilem la memòria Elaboració de la ruta dels espais de la batalla de 
l’Ebre al Priorat 

X   

AP31/21 Fundació Roca i Galès Història oral, memòria cooperativa   2 

AP32/21 Grup d’Estudis i 
Comunicació 
Ambiental, GRAËLLSIA 

Recreació de les activitats agrícoles i ramaderes 
als Ports a la primera meitat del segle xx 

X   

AP33/21 Àmbit de Recerques 
del Berguedà 

Miners i famílies mineres. Memòria   2 

AP34/21 Centre d'Estudis del 
Bages 

Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi   3 



AP35/21 Observatori 
d’Antropologia del 
Conflicte Urbà 

Gegants i geganters a la recuperació festiva del 
carrer a Barcelona després de la dictadura 
franquista 

  3 

AP36/21 Centre d’Estudis de 
Castellar del Vallès – 
Arxiu d’Història 

El patrimoni de la muntanya del Puig de la Creu 
(Castellar del Vallès / Sentmenat). Treball de 
recerca i elaboració d’un audiovisual didàctic. 

  3-4 

AP37/21 Centre de Recerques 
del Pla d’Urgell 
Mascançà 

Projecte educatiu sobre el patrimoni cultural de la 
comarca del Pla d’Urgell. 

  3 

AP38/21 Associació del Poble 
Vell de Corbera d’Ebre 

Recuperem junts la memòria de la Terra Alta (Part 
III) 

X   

AP39/21 Observatori 
Sociodemogràfic de 
les Terres de Lleida 

 Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Noguera 

   8 

 

Documentació a esmenar 

1.- Falta incloure el segell del centre al formulari de sol·licitud. 
2.- Falta fotocòpia del NIF del responsable principal. Document a presentar encara que no siga 
la primera vegada que sol·licita un ajut.  
3.-Falta incloure la memòria d’activitats dels dos darrers anys de: B) La resta d’entitats que 
participen en el projecte (s’ha de presentar una relació breu d’activitats de TOTES les entitats 
organitzadores). 
4.- Falta completar les dades bàsiques de la resta d’entitats que participen en el projecte. 
5.- Només participa un centre d’estudis. Es necessita un mínim de dues entitats. 
6.- La sol·licitud inclou dos projectes. L’import màxim d’un ajut són 6000€. 
7.- L’entitat sol·licitant no respon a la tipologia de centre d’estudis local i comarcal. 
8.- Falta incloure tota la documentació requerida excepte el full de sol·licitud.  
 
 

 
La documentació a esmenar s’haurà d’enviar per correu postal i electrònic a 
nuria@irmu.org. 
 

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. 

 

mailto:nuria@irmu.org

