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MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ

1.1  MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ
L'Institut Ramon Muntaner, des de la seva creació el 3 de juliol de 2003, té com a objectiu contribuir a la 

cultura a través del suport i la promoció de les activitats i projectes dels centres i instituts d'estudis de recerca 

local i comarcal dels territoris de parla catalana, afavorint la seva interrelació amb altres àmbits culturals, amb el 

conjunt de la societat i, més concretament, amb el seu entorn més immediat.

Des de l'Institut Ramon Muntaner creiem fermament que la cultura local, a més, és un valor essencial a l'hora 

de potenciar la cohesió social dels ciutadans envers el territori proper, fomentant el seu compromís personal i 

col·lectiu amb aquest entorn. D'aquesta manera, estimulant l'interès pels valors patrimonials locals o comarcals 

es legitima aquesta herència que és reflex de les formes de vida de les persones. En aquest sentit, la xarxa de 

centres d'estudis realitza una tasca indispensable per a la socialització de la cultura i del coneixement, i el suport 

que des de l'Institut s'ofereix a aquestes entitats afavoreix l'enfortiment, visibilitat  i consolidació d'aquest teixit 

associatiu cultural.

L'àmbit geogràfic d'actuació de l'Institut és el dels territoris de parla catalana.

1.2  ACTIVITATS I PROJECTES

Línies i àmbits d'actuació principals
La Fundació té per objecte general impulsar i potenciar les activitats dels centres i instituts d'estudis dels 

territoris de parla catalana, representats a través de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, a 

partir d'ara CCEPC.

■ Compromís. La Fundació i els seus integrants actuen amb un compromís total respecte als objectius 

fundacionals i a les directrius d'acció que estableixen els Estatuts.

■ Eficiència. La Fundació duu a terme una acurada gestió dels projectes dirigida a obtenir el màxim 

rendiment possible amb els recursos de què disposa.

■ Professionalitat . La Fundació s'ha de dotar, en totes les seves àrees de treball, de professionals 

qualificats que cerquin l'excel·lència.

■ Rigor. La Fundació actua des del rigor aplicant els criteris de què es dota per a desenvolupar els projectes.

■ Responsabilitat. Tots els membres que integren la Fundació actuen amb responsabilitat respecte a la gestió 

dels projectes i de les qüestions econòmiques.

■ Transparència. La Fundació facilita tota la informació relacionada amb l'organització i la gestió de la 

institució d'una manera activa per mitjà del seu portal web, tal com estableixen la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 21/2014, del 29 de 

desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades 

d'utilitat pública.

■ Donar suport als centres i instituts d'estudis i a la CCEPC, així com dur a terme amb aquesta finalitat, quan 

el patronat ho acordi, la gestió de serveis i equipaments i l'organització d'activitats i projectes propis i 

d'accions de formació.



■ 

■ 

Col·laborar, quan el patronat ho acordi, amb les diferents àrees de la Generalitat de Catalunya i de les altres 

administracions públiques que tinguin relació amb les temàtiques de treball dels centres i instituts 

d'estudis, per tal d'afavorir, potenciar i difondre els treballs d'aquests i ampliar-ne els fons documentals i 

les xarxes de comunicació.

Participar en la gestió de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) mitjançant el seguiment 

de programes i la catalogació de material, la recopilació i difusió d'informació, l'organització de jornades 

de treball, el foment d'activitats i l'assessorament d'equips de recerca.

Activitats principals desenvolupades
La Fundació actua promovent i donant suport als projectes concrets que cada centre o institut tingui interès a 

desenvolupar, sense més limitació que el rigor i l'enriquiment cultural d'aquests.

La Fundació promou el treball en xarxa amb altres organismes afins per tal d'establir acords i col·laboracions 

que permetin desenvolupar la quantitat més gran possible de projectes comuns.

La Fundació participa, amb una actitud proactiva, de les activitats i els fòrums de les plataformes i les xarxes 

culturals, amb el propòsit d'arribar al màxim nombre d'entitats possible.

La Fundació treballa en favor del reconeixement cultural i social dels seus principals beneficiaris, que són 

els centres i els instituts d'estudis locals i comarcals.

Alguns exemples destacats de projectes:

■  El portal www.irmu.cat s'ha convertit en una eina indispensable per al coneixement de l'activitat cultural i 

de la recerca que es realitza a nivell local i comarcal.

■ Actualment, és el punt de confluència de tots aquells investigadors que fan recerca sobre qualsevol 

temàtica, principalment en humanitats i ciències socials i a qualsevol dels territoris de parla catalana, ja que 

és el repositori de referència de la historiografia local. Per estar informat de les activitats, novetats 

bibliogràfiques, premis i beques i projectes de recerca dels centres cal estar subscrit al butlletí setmanal que 

es genera des del portal irmu.cat.   

■ El Recercat- Jornada de cultura i recerca locals dels territoris de parla catalana, diada anual del col·lectiu 

dels centres d'estudis. Espai de projecció, d'intercanvi, de divulgació, de posada en valor de la xarxa 

territorial dels centres d'estudis i la seva ingent activitat. És també la diada per al reconeixement de la bona 

feina feta tant per les entitats com per les persones que les fan possibles. És un dels actes rellevants dins de 

la celebració de la Capital de la Cultura Catalana per la potència de l'activitat en si, pel volum de persones 

assistents i per l'activitat econòmica que genera.

■ Projecció de la recerca a nivell internacional – Presència de les revistes dels centres d'estudis al repositori 

RACO des del minut zero. Es tracta d'un projecte estratègic per la importància de donar visibilitat a la 

recerca local i comarcal i fer-la accessible. Actualment hi ha setanta-dues publicacions periòdiques de 

centres d'estudis que s'hi introdueixen i es gestionen des de l'IRMU. L'objectiu és superar el centenar de 

revistes i que RACO sigui una de les plataformes per a situar aquestes revistes en els índexs de referència 

per a l'avaluació en l'àmbit acadèmic.

■ Suport a la recerca. Són diverses les accions que s'orienten cap a aquest objectiu: assessorament a les 

revistes perquè millorin el seu posicionament en índexs de referència, suport als projectes de recerca amb 

una línia específica d'ajuts, convocatòria i difusió de premis i beques de recerca, convenis amb les 



universitats per fomentar la incorporació dels estudiants universitaris en projectes d'àmbit local i comarcal, 

col·laboració amb les universitats per posar en valor la seva tercera missió, la transferència del coneixent en 

l'entorn més proper, la innovació en projectes de ciència ciutadana, les accions d'aprenentatge i servei, etc. Tot 

això té l'objectiu de posar en connexió dues realitats que comparteixen espai, centres d'estudis i universitats, i 

que poden contribuir des del coneixement a promoure la transformació social.

 Organització o coorganització de congressos i jornades de diferents àmbits territorials i de coneixement 

per a estimular la recerca feta des de l'àmbit local i comarcal.

■

1.3  PERSONES USUÀRIES I COL·LECTIUS BENEFICIARIS

Perfil de les persones i/o col·lectius beneficiaris
■ La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC).

■ Els centres i instituts d'estudis de parla catalana articulats per mitjà de la CCEPC. 

■ Els centres i instituts d'estudis de parla catalana no federats.

■ Estudiosos vinculats a centres d'estudis.

Canals de comunicació amb persones, usuaris i col·lectius beneficiàries
Hi ha diferents eines de comunicació amb els beneficiaris:

■ Les més tradicionals: correspondència, via telefònica i missatgeria.

■ TIC: correus electrònics, butlletí i xarxes socials.

1.4  ACTIVITAT ECONÒMICA

Activitat econòmica, productes i serveis
L’activitat econòmica se centra principalment en generar projectes que s'adrecen al conjunt dels 

centres d'estudis responent als nostres objectius fundacionals, en organitzar o coorganitzar activitats i 

en gestionar tres línies d'ajuts adreçades a centres d'estudis així com diferents premis i beques d'estudi 

adreçats a investigadors.

Perfil dels clients, persones consumidores dels productes i serveis
L'Institut no disposa de clients en el sentit estricte de la paraula. En tot cas, caldria parlar de 

beneficiaris i coincidirien amb els esmentats en el punt 1.3.



PERSONES DE L’ORGANITZACIÓ

2.1  PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ

2.2  IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DIVERSITAT

Pla d'Igualtat d'oportunitats i accions desenvolupades
Les ofertes de feina i la promoció dels llocs de treball són de concurrència pública i garanteixen la igualtat 

d'oportunitats dels aspirants, sens perjudici que estableixi polítiques de promoció i millora dels treballadors de la 

Fundació.

La Fundació estableix polítiques de gènere per garantir la igualtat de tracte entre dones i homes, i vetlla per la 

conciliació de la vida familiar i laboral dels treballadors i col·laboradors.

2.3  CONDICIONS LABORALS I CONCILIACIÓ
Mesures de conciliació de la vida laboral i privada

L'Institut Ramon Muntaner facilita als treballadors la conciliació entre la vida laboral i la privada 

implementant mesures en funció de les seves necessitats: reducció de jornada per maternitat// manteniment de la 

reducció més enllà del termini establert// gestió de la jornada laboral segons necessitats// desenvolupament de 

tasques des del domicili, entre d'altres.



Personal amb contracte indefinit, segons sexe (%) i personal amb contracte temporal segons sexe (%)

Nombre de persones contractades a través de programes d'inserció, personal en pràctiques i altres

Percentatge de personal acollit a mesures de conciliació, per sexe

2.4 IGUALTAT RETRIBUTIVA



2.5  DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

 Pla de formació i accions formatives
La Fundació ofereix als seus treballadors la formació necessària per a desenvolupar les tasques assignades 

amb solvència, en el marc d'una política d'avaluació i millora continuada. 

 En el 2019 es va fer formació conjunta de prevenció de riscos laborals, i quatre persones van fer formació 

especialitzada. Al 2020 han fet formació tres persones.

Despeses de formació:

2.6 SALUT, SEGURETAT I BENESTAR DEL PERSONAL

Mesures per a la prevenció de riscos laborals i foment del benestar del personal
L'Institut compta amb SP Activa que és l'empresa responsable del Pla d'acció anual, de l'avaluació de riscos, de 

la formació i de les revisions mèdiques. Cada any s'ofereix als treballadors la possibilitat de realitzar la revisió.

2.7 COMUNICACIÓ INTERNA

Canals de comunicació interna
L'empresa SP Activa envia als treballadors les avaluacions tant de la part física com dels cursos realitzats.

Des de la direcció s'informa als treballadors per correu electrònic i personalment sobre la possibilitat de fer 

la revisió mèdica.

Els plans d'actuació de prevenció es pengen al taulell i estan a disposició de la plantilla.
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BON GOVERN

3.1 TRANSPARÈNCIA

Informació pública sobre la fundació
La Fundació facilita tota la informació relacionada amb l'organització i la gestió de la institució d'una manera 

activa per mitjà del seu portal web (https://www.irmu.org/irmu/transparent), tal com estableixen la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 21/2014, del 29 de 

desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat 

pública.

La Fundació fa publicitat, d'una manera activa, de la informació econòmica pròpia de la gestió dels recursos, 

amb vista a un coneixement social lliure i responsable.

L'òrgan de govern de la Fundació actua amb completa transparència informativa respecte als moviments 

financers realitzats.

3.2 PATRONAT

Composició i estructura
El Patronat està format per 14 patrons, designats de la següent manera: 7 patrons en representació de la 

Generalitat de Catalunya i 7 patrons en representació de la CCEPC. El càrrec de patró és reelegible i té una durada 

de 4 anys.

Responsabilitats i deures del patronat
El Patronat és l'òrgan de govern i administració de l'IRMU, el representa i el gestiona, i també assumeix totes 

les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.
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2020BALANÇSOCIAL

3.3 CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA
Informació econòmica i financera

La informació es pot consultar a https://www.irmu.org/irmu/statements

3.4  ÈTICA I PREVENCIÓ DE LA CORRUPCIÓ

Principis i valors que fonamenten les bones pràctiques de govern i gestió
Es pot consultar el codi ètic i de bon govern a : https://www.irmu.org/irmu/transparencia
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XARXA,
COMUNITAT I CIUTADANIA

4.1 COL·LABORACIONS

Col·laboració amb altres organitzacions                                                                       
i/o agents per crear xarxa i aportar millores al sector

Des de la seva creació, l'Institut té com a objectiu contribuir a la cultura a través del suport i la promoció de les 

activitats i projectes dels centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcal dels territoris de parla catalana, 

afavorint-ne la interrelació i la connexió amb altres àmbits culturals, amb el conjunt de la societat i, més 

concretament, amb l’entorn immediat.

Des de l'Institut Ramon Muntaner creiem fermament que cultura i la recerca local, a més, són un valor 

essencial a l'hora de potenciar la cohesió social dels ciutadans envers el territori proper, fomentant-ne el  

compromís personal i col·lectiu amb aquest entorn. D'aquesta manera, estimulant l'interès pels valors 

patrimonials locals o comarcals els legitima. El moviment dels centres d'estudis realitza una tasca indispensable 

per a la socialització de la cultura i del coneixement, i el suport que des de l'IRMU s'ofereix a aquestes entitats 

afavoreix l'enfortiment, visibilitat i consolidació d'aquest teixit associatiu cultural que he esdevingut una xarxa 

extensa fortament arrelada al territori. A més a més, aquests canvis han comportat la projecció global i la 

internacionalització sobretot de la recerca. Contribucions locals per a construir globalment.

Els valors de l'IRMU són el reflex d'aquells que caracteritzen els centres d'estudis als quals es dedica, entre els 

quals destaquen la pluralitat ideològica, l'altruisme cultural, la responsabilitat social i el sentiment de pertinença 

al territori. Però l'IRMU és en si mateix un potent motor que activa les entitats, les interrelaciona de manera 

endògena i exògena i projecta amb la seva activitat els valors del col·lectiu dels centres d'estudis. S'ha convertit 

en una entitat de referència per a les administracions i d'altres institucions i actua com a enzim que genera 

sinergies que es tradueixen en col·laboracions.

En aquests més de disset anys s'han traçat unes línies generals de treball que han tingut com a finalitat 

respondre als seus objectius fundacionals i cercar complicitats a l'hora de desenvolupar-les. L'IRMU, amb la 

seva acció, apodera els centres d'estudis i els investigadors que hi estan vinculats i que contribueixen a construir 

una societat compromesa, amb esperit crític i capaç d'afrontar els reptes de futur des del coneixement.

El pla de treball de 2020 es pot consultar a: https://www.irmu.org/irmu/workplan
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MEDI AMBIENT

5.1 GESTIÓ AMBIENTAL

Gestió dels impactes ambientals i mesures, iniciatives i/o accions aplicades
L'Institut Ramon Muntaner respecta el medi ambient, intentant una màxima eficàcia dels recursos naturals que 

afecten al seu funcionament, aprofitant i estalviant els mitjans i les energies, amb una correcta gestió dels residus 

generats.

 

PROVEÏDORS

6.1 PROVEÏDORS

Gestió de la cadena de subministrament
Des de l’àmbit de direcció i gestió administrativa se supervisen l’adquisició de subministraments.

Compra responsable
Els criteris emprats es basen en els principis de competitivitat i de proximitat.

INNOVACIÓ

L'Institut participa en diferents taules i consells d'assessorament: Catalunya Sud 2040 i Comissió de Cultura 

de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

    Aquest 2020 ha focalitzat la seva acció en la innovació a l’hora de implementar el teletreball i d’incorporar la 

tecnologia digital tant per al treball intern com en la seva relació amb el col·lectiu al qual s'adreça. Ha incorporat 

programes, accions i serveis digitals que tindran continuïtat en els propers anys donats els avantatges que suposa 

compatibilitzar l'ús de l'entorn digital amb les accions digitals.
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