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PROJECTES I ACTIVITATS DE L’IRMU 

 

- XIII RECERCAT,  Reus, 28, 29 i 30 d’abril de 2017 

2016 

- S’han iniciat les reunions amb l’Ajuntament de Reus per concretar els 

espais i iniciar la programació. 

- S’ha visitat l’espai i s’ha dissenyat l’espai de la carpa 

- A ser possible, abans d’acabar l’any, reunió amb els centres de Reus i 

comarca 

2017 

- Crida per la recollida dels pòsters i difusió dels premis 

- Característiques de les lones - pòsters: 

o 100 X 70 

o 3500 caràcters amb espais i 4 ó 5 imatges 

- Celebració del Recercat a Reus 

- Preparació del Recercat 2018 a Manresa 

 

- ESPAI DESPUIG 

ESPAI DESPUIG 

2016 

- Editada la publicació de la IX edició  

2017 

- Distribució de la publicació de la IX edició 

- La X edició tindrà lloc el 12 de novembre a Sant Just Desvern coincidint 

amb el 30 aniversari del Centre d’Estudis 

 

 

- REVISTA - MEMÒRIA 

2016 

- Tancada la memòria del 2014 

2017 

- Tancar les memòries del 2015 i el 2016 
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- PORTAL I EINES DE DIFUSIÓ 

2016 

- Hem contractat un servidor propi per acollir la nostra web i d’altres que 

tenim vinculades 

- S’han fet modificacions per millorar la visualització de la web i l’accés 

als continguts 

2017 

- L’empresa de gestió informàtica ara es diu Tecnodac 

- Es desenvoluparan diferents projectes amb ells per adaptar algunes de les 

pàgines web pròpies o que tenim vinculades 

- Es millorarà el sistema de butlletí de notícies setmanal 

- Es realitzaran balanços del conjunt de les activitats recollides a les 

agendes setmanals 

 

- CALENDARI DELS CENTRES 2017 

2016 

- Recollida de dades de les activitats del 2017 per fer el nou calendari. S’ha 

detectat un increment en el nombre d’activitats incorporades 

- Ampliació de pàgines per donar cabuda al gran nombre d’activitats 

recollides. 

- La temàtica del calendari serà el patrimoni cultural immaterial i els 

inventaris que s’estan fent 

2017 

- Distribució del calendari 2017 

- Preparació del calendari 2018 

 

 

RACO i DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS 

2016 

- S’ha continuat amb la incorporació de números de revistes 

- S’han introduït revistes noves 

- S’ha treballat per la incorporació de revistes 
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2017 

- Continuarem treballant per incorporar les publicacions que tenim a 

l’espera i per incorporar-ne de noves 

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

 

 

- ASSESSORAMENT A LES REVISTES DELS CENRES D’ESTUDIS 

2016 

- S’ha fet assessorament a diferents revistes científiques 

o La Resclosa 

o Miscel·lània del CERE 

o Ponències 

o Mirmanda 

2017 

- Revisió de la llista CARHUS + que es publicarà al gener i preparació 

d’al·legacions 

- Assessorament de les revistes. Ens hem proposat realitzar un 

assessorament al mes 

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

 

- FONS DOCUMENTALS  

2016  

 - Preparació de caixes de documentació interna i trasllat a l’Arxiu 

Comarcal 

2017  

 - Preparació de documentació per trasllat a l’Arxiu Comarcal 

 - Gestions vinculades amb el Fons IRMU 

 - Manteniment del Fons Bibliogràfic  
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-  DISTRIBUCIÓ DE LES PUBLICACIONS DELS CENTRES 

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

LLIBRERIES I PORTALS A INTERNET  

 

2016  

 - Seguiment de les vendes  

 - Incorporació de nous títols 

2017  

 - Seguiment de les vendes i liquidació als centres 

 - Incorporació de nous títols 

 

 

JORNADA INSTITUT RAMON MUNTANER  

2016  

 - Celebració de la IV Jornada 

- Sessió de treball intern amb representants institucionals molt 

positiva 

- Menor participació dels centres que en edicions anteriors 

 

 

ENCÀRREC D’ESTUDI  

2016  

 - Tancament de l’estudi elaborat per al Consell de la Cultura i de 

les Arts (CONCA) amb el títol “Les escoles vinculades a les 

bandes de música de Catalunya” 

- Presentació el mes de juliol a Amposta  

 

 

PROJECTES EUROPEUS 

2016  

 - Sondeig sobre diferents possibilitats d’accedir a projectes 

europeus 
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- Finalment, no es presentem a cap de les convocatòries 

2017  

 - Tornar a estudiar la possibilitat de presentar-nos a projectes 

europeus 

 

 

CONVOCATÒRIES D’AJUTS, PREMIS I BEQUES  

 

2016  

 - Convocatòria, gestió de sol·licituds i reunió de la comissió de 

les convocatòries d’ajuts a activitats i publicacions del 2017 

 - Revisió de les Bases de la XII Convocatòria d’ajuts a projectes 

 - Convocatòria de la IV Beca de recerca històrica “Terra 

d’Ateneus” i reunió del jurat 

 - Seguiment de les convocatòries anteriors  

2017  

 - Seguiment de les convocatòries anteriors 

 - XII Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació i de difusió 

cultural  

 - Convocatòria d’ajuts a activitats del 2017 

 - Convocatòria d’ajuts a publicacions del 2017 

 - Convocatòria de la V Beca de Recerca Històrica “Terra 

d’Ateneus” i gestió de les sol·licituds i del jurat 

 - Convocatòria de la VI Beca Joan Veny 

 - Convocatòria de les beques vinculades a la Diputació de Girona 

 - Estudiar si assumim les convocatòries de l’Institut d’Estudis 

Baleàrics 

 - Possible nou premi vinculat als premis de recerca jove que 

convocat l’AGAUR 
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TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN  

 

2016  

 - Gestió econòmica 

 - Seguiment dels projectes 

 - Sol·licitud i justificació de subvencions 

 - Llei de transparència i de protecció de dades 

 - Inscripció als registre de Grups d’Interès 

 - Creació d’un apartat de borsa de treball al portal 

2017  

 - Gestió econòmica 

 - Seguiment dels projectes 

 - Sol·licitud i justificació de subvencions 

 - Llei de transparència i de protecció de dades 

 

 

ACOLLIDA D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES  

 

2016  

 - Gestió estudiant en pràctiques de la UOC vinculat al projecte de 

l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

 - Gestió estudiant en pràctiques de la URV vinculada a edició de 

la revista – memòria IRMU i calendari 

 - Gestió de nova estudiant en pràctiques de la URV  

 - Gestió de la col·laboració per a les pràctiques dels estudiants de 

la UPF 

2017  

 - Gestió estudiant en pràctiques de la UOC vinculat al projecte de 

l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

 - Gestió de la col·laboració per a les pràctiques dels estudiants de 

la UPF 

 - Presentar propostes de pràctiques a la URV  

 - Presentar noves propostes de pràctiques a la UOC 
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CENTRES D’ESTUDIS I ENSENYAMENT 

2016  

 - Disseny d’un Pla de treball relacionat amb aquest tema que 

inclou: 

o Primer buidatge 

o Disseny d’enquesta adreçada als centres 

o Estudi de programes d’ensenyament a què es puguin 

vincular els centres d’estudis 

 - Disseny de programes per vincular a alumnes en pràctiques de la 

URV a projectes de centres d’estudis 

2017  

 - Desenvolupament del pla de treball 

 - Fer propostes de materials didàctics vinculats a alguns projectes 

de centres d’estudis 

 

- CENTRES D’ESTUDIS/UNIVERSITATS I RECERCA  

 

2016  

 - S’han realitzat diferents reunions amb la Direcció General 

d’Universitats i amb la Direcció General de Recerca per millorar 

el reconeixement de la recerca realitzada des dels centres 

d’estudis, que la dedicació dels professors universitaris puguin 

incorporar al seus cv’s la participació en activitats i gestió dels 

centres d’estudis i millorar la relació entre centres d’estudis i 

universitats 

2017  

 - Continuar treballant sobre la base dels contactes realitzats i de 

les línies de treball que s’han plantejat en aquestes reunions 

com: 

o Incorporar documents i estudis procedents de centres 

d’estudis a recercat(dipòsit de la recerca de Catalunya) 

o Participar en els premis de recerca de l’Agaur 
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PROJECTES COORGANITZATS O AMB EL SUPORT DE L’IRMU  

- EXPOSICIONS 

2016  

 “ Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”   

- Tancament del disseny i producció de l’exposició 

- Inauguració i itinerància de l’exposició 

- Disseny de la pàgina web 

- Preparació del catàleg 

 “La Festa Popular. La catalanitat cívica” 

- Continua la seva itinerància  

 “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Catalunya” 

- Ha continuat la seva itinerància 

- S’han preparat uns materials didàctics 

- S’han fet gestions per incorporar nous punts d’itinerància 

 Programació de l’exposició "La Crònica de Ramon Muntaner. El 
temps dels almogàvers".  a Móra la Nova pels volts de Sant Jordi 

2017  

 “ Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”   

- Continuar amb la itinerància 

- Presentar web i catàleg 

 - “Construint el territori. Arquitectura tradicion al i paisatge a 

Catalunya”  

- Gestió de la itinerància 

 - “La Gelada del 56” projecte de recerca que conclourà amb una 
exposició i un catàleg realitzat des dels centres d’estudis de les 
Terres de l’Ebre i liderat pels centres que formen el grup “Terres 
de cruïlla”. 

 

- PROJECTE “ELS DIPUTATS DE LA MANCOMUNITAT” 

2016 

- Participació en les diferents reunions amb la Diputació de Barcelona 

- Seguiment del projecte i reunions amb l’equip de coordinadors 
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- Seguiment implementació web 

http://www.diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/  

- Preparació d’una proposta de diccionari biogràfic en paper  

2017 

- Seguiment del projecte 

- Nous contactes amb la Diputació de Barcelona 

- Presentació de la web 

 

 

- PARTICIPACIÓ EN EDICIONS 

2016  

 - Seguiment de l’edició del llibre de les Jornades de la Secció 

Filològica de l’IEC a Móra la Nova i presentació a Móra la 

Nova 

-  Participació en la producció de Plecs d’Història Local: 

ressenyes, agenda i noticiari. 

- Seguiment activitats programades vinculades al Llibre Blanc del 

Baix Llobregat 

- Preparació del llibre de la II Beca de Recerca Històrica Terra 

d’Ateneus 

- Preparació i tancament de la Revista-Memòria 2014 

- Inici de preparació de la revista-memòria 2015 

- Edició de l’Espai Despuig 

2017  

  

- Tancament de la revista-memòria 2015 

- Preparació de la revista-memòria 2016 

- Edició de les actes del Xe congrés de la CCEPC 

- Presentació de la publicació de la II 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. 
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- Participació en l’edició del IX Col·loqui d’Estudis 

Transpirinencs 

 

 

- CARNET RECERCAT 

2016  

 - S’han incorporat nous centres i convenis al projecte. Continua 

avançant a ritme lent 

2017  

 - 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. 

- Enviament de carta recordatori amb adhesiu del carnet als 

centres amb els que tenim conveni 

 

 

- FIRA DEL LLIBRE EBRENC 

2016  

 - Celebració de l’edició de l’any 

- Reunió de balanç molt positiva 

- Inici de les reunions per a la preparació del 2017 

 

2017  

 - Reunions preparatòries de l’edició del 2017 que tindrà lloc el 

darrer cap de setmana de maig: 25,26 i 27  de maig 

- Es pretén mantenir l’estructura iniciada el 2015 

- Es valorarà la participació en la Setmana del Llibre en Català 

2017 
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- COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENC 

2016  

 - Preparació de les actes 

- Inici de preparació del X Col·loqui 

 

2017  

 X Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs 
 
"L'aprofitament dels recursos naturals als Pirineus" 
Queralbs, 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2017 
 
1.- Recursos naturals i territori. Dinàmiques històriques, socials, 
econòmiques i culturals. 
2.- Recursos naturals, vida quotidiana i tradicions. 
3.- Estat de la qüestió i perspectives de futur. 
 

-  

 

- VINCULATS A LA CCEPC 

2016  

 - Participació en l’organització del X congrés 

- Participació en diferents reunions de junta 

- Preparació de textos, entrevista i ressenyes per Frontissa 

2017  

 - Participació en la redacció de les conclusions/resum executiu del 

X Congrés 

- Participació en l’edició de les actes 

- Participació en l’Assemblea (Vilanova i la Geltrú) i en les 

diferents reunions de junta 

- Preparació de textos, entrevista i ressenyes per Frontissa 

- Inici de reunions XI congrés 
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- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR,  

ASSOCIACIONISME I ACCIÓ CULTURALS 

2016  

 - Participació en els programes de l’Observatori del Patrimoni 

Etnològic i Immaterial 

 - Participació en “SOM CULTURA POPULAR” del 21 al 24 de 

gener. La nostra activitat vinculada amb els Grups de Recerca 

de Barcelona tindrà lloc el 22 de gener Sala Harmonia de la 

Fabra i Coats 

o Activitat de 2 hores i mostra d’exposicions 

 - Inventari del patrimoni cultural immaterial 

o Genèricament: tasques de seguiment i de crear sinergies 

entre els projectes 

o Terres de l’Ebre:  

� Seguiment dels diferents àmbits del projecte 

� Gestió econòmica 

� Participació en l’òrgan director 

� Participació en l’òrgan assessor científic 

� Estudi escola bandes de música: aplicabilitat 

vinculada a l’Inventari 

� Inici projecte coordinat “La gelada del 56” 

o Priorat: seguiment del projecte i assessorament 

o Penedès: seguiment del projecte i assessorament 

o Balears: trasllat de la informació i de la metodologia 

o Seguiment de l’Inventari de Danses Vives 

 - Seguiment dels projectes de patrimoni etnològic dels centres i 

assessorament 

 - Participació en el comitè organitzador del Simposi de les Festes 

del Foc a la Mediterrània que tindrà lloc a Vic el 2016 

- Primeres reunions en relació al II Simposi 2017 Reus 

 - Participació en l’organització de les Jornades d’Etnologia de les 

Terres de l’Ebre celebrades a Alcanar el mes d’octubre sobre 

Festes Populars 
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- Inici de contactes per la propera edició que se celebrarà a Riba-

roja el 2017 

2017  

 - Participació en els programes de l’Observatori del Patrimoni 

Etnològic i Immaterial 

 - Inventari del patrimoni cultural immaterial 

o Genèricament: tasques de seguiment i de crear sinergies 

entre els projectes 

o Terres de l’Ebre:  

� Seguiment dels diferents àmbits del projecte 

� Gestió econòmica 

� Participació en l’òrgan director 

� Participació en l’òrgan assessor científic 

� Projecte coordinat “La gelada del 56” 

o Priorat: seguiment del projecte i assessorament 

o Penedès: seguiment del projecte i assessorament 

o Balears: trasllat de la informació i de la metodologia 

o Seguiment de nous inventaris 

 - Seguiment dels projectes vinculats a patrimoni etnològic 

realitzats des dels centres d’estudis 

 - Participació en el comitè organitzador i secretaria del Simposi 

de les Festes del Foc a la Mediterrània que tindrà lloc a Reus 

2017 

 - Participació en les Jornades d’Etnologia de les TE 2017  a Riba-

roja 

 

 

- VINCULATS AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

2016  

 - Participació en el Jurat del Premi Ricart i Giralt 

 - Celebració de la IV Jornada de recerca local, història i patrimoni 

marítim 

2017  
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 - Difusió de les bases del Premi entre les entitats  i participació en 

el jurat del premi  

 - Inici d’organització de la VI Jornada de Recerca Local, Història 

i Patrimoni Marítim 

 

- GRUPS DE RECERCA LOCAL DE BARCELONA 

2016  

 - Seguiment del projecte “Construint la història del Pla de 

Barcelona” en exposició virtual 

 - Proposta de nou projecte sobre “Espai i Festa” vinculat al 

guarniment de carrers en un context festiu 

2017  

 - Projecte “Espai i Festa” vinculat amb el Bicentenari de la Festa 

Major de Gràcia amb la participació dels centres de Barcelona 

 

 

PARTICIPACIÓ EN JORNADES I CONGRESSOS ORGANITZATS 

AMB D’ALTRES INSTITUCIONS O PELS CENTRES D’ESTUDIS 

 

2016  

 - Trobades territorials d’entitats 

 - Tastets de Patrimoni de Tarragona 

 - Finestres al Territori 2016 

 - Seguiment de les Comissions Cíviques de Patrimoni 

 - Jornada del Festival de Músiques en Terres de Cruïlla celebrada 

a la Sénia els dies 28 i 29 d’octubre de 2016 

2017  

 - Finestres al territori  2017 

 - Trobades territorials d’entitats 

 - Tastets de Patrimoni de Tarragona 

 - Seguiment de les Comissions Cíviques de Patrimoni 

 - Jornada dins el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla: 

Música i vida quotidiana (octubre de 2017) 
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 - Participació en les Jornades sobre professionals de l’Obra 

Pública que se celebraran a Tossa de Mar el segon cap de 

setmana de juliol amb motiu del centenari del Far de Tossa 

 - Proposta de Congrés vinculat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

 - Proposta de col·laboració en les Jornades de celebració dels 40 

anys del congrés de cultura catalana. Tindrien lloc el primer cap 

de setmana de juliol a Barcelona 

 

- PARTICIPACIÓ DELS CENTRES D’ESTUDIS EN LES JORNADES  

EUROPEES DE PATRIMONI 

2016  

 - Difusió de la informació de participació 

 - Recollida de les fitxes amb les propostes 

 - Revisió del programa 

 - Seguiment posterior de l’activitat 

 - Participació en la reunió de balanç 

2017  

 - Difusió de la informació de participació 

 - Recollida de les fitxes amb les propostes 

 - Revisió del programa 

 - Seguiment posterior de l’activitat 

 

 

- ALTRES COL·LABORACIONS 

2016  

 - FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

o III Premi de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 

o Reunió del Jurat Premi Ateneus 

  

2017  

 - FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

o IV Premi de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 

o Resolució 
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o Seguiment de la III Beca  

o Preparació edició III Beca 

 

 

- PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 

2016  

 - Pacte Nacional pel Dret a Decidir 

 - Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera TE 

 - 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  

2017  

 - Pacte Nacional pel Dret a Decidir 

 - Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera TE 

 - 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  

 - Consell assessor de la Cultura de les Terres de l’Ebre 
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6. CONVOCATÒRIES D’AJUTS, PREMIS, BEQUES I TEMES 

VINCULATS 

S’informa que: 

- XVII Premi de recerca Josep Ricart i Giralt que convoquem amb el 

Museu Marítim de Barcelona 

Es van presentar 11 treballs 

Va ser concedit al treball: 

“ Geografia del comerç portuari de Barcelona (1848-1914) de Carles 

Badenes 

- III Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 

S’ha concedit la III Beca al treball de Guillem Puig amb el títol  “La taula del 

mirall. L’Ateneu i l’associacionisme cultural i polític a la Selva del Camp, 

1878-1979”. 

- Bases convocatòria beques Diputació de Girona 

S’ha concretat una reunió el dia 15 de desembre amb la comissió de 

seguiment dels centres de Girona per establir les bases de la beca. 

Es convocaran dues beques que podran ser de l’àmbit humanístic o de 

ciències naturals 

- Resolució convocatòries 

S’aprova la proposta de resolució presentada per la comissió que fa la 

proposta de resolució dels ajuts i que es va reunir el dia 1 de desembre.  

Es debaten alguns punts en relació a les properes edicions d’aquestes 

convocatòries. 

S’aproven les bases de la XII convocatòria d’ajuts per a projectes 

d’investigació i/o difusió cultural. 

 


