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Introducció 

 

L’Institut Ramon Muntaner ha esdevingut en aquests quinze anys una entitat cultural de referència en el conjunt dels territoris de parla catalana.  

Què  ho ha fet possible? 

- La seva presència territorial: organitzant, coorganitzant, produint, relacionant projectes, fent acompanyament a les entitats..., en definitiva, essent al 

costa de les entitats i de les persones. 

- El fet de ser una entitat que posa per davant el consens i l’entesa, que propicia sinergies i que creu en la importància de la cooperació. 

- La seva capacitat per a interconnectar persones, entitats i administracions per a concretar projectes 

- Una visió transversal, interdisciplinar i aprofundida de la cultura catalana  

- La ingent activitat i compromís amb la cultura del col·lectiu dels centres d’estudis que individualment són de gran transcendència per al seu entorn 

proper, però que col·lectivament configuren una xarxa de gran capil·laritat que és fonamental per a la cultura i el patrimoni dels territoris de parla 

catalana configurant una comunitat cultural d’un gran potencial.  

- La gestió acurada i la solvència en la consecució dels projectes i reptes que li han estat plantejats. 

- La incorporació de les TIC com a eina de comunicació, projecció i difusió. Fer xarxa amb i des de les xarxes. 

- La potenciació de la recerca local i d’una de les seves vies de comunicació, les revistes científiques, majoritàriament miscel·lànies que produeixen 

els centres d’estudis. 

 

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 la seva interrelació i la seva connexió amb altres àmbits culturals, 

amb el conjunt de la societat i, més concretament, amb el seu 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 el seu compromís personal i col·lectiu amb aquest entorn. D’aquesta manera, estimulant l’interès pels 
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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 que destaquen, la pluralitat ideològica, 

l’altruisme cultural, la responsabilitat social i el sentiment de pertinença al territori. Però l’IRMU és en sí 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 15 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 que contribueixen a construir una societat 

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

 

Però cal continuar treballant intensament per afrontar  tota una sèrie de reptes que s’obren en un futur immediat: 

- Potenciar encara més la visibilitat de la ingent activitat dels centres d’estudis. Tant l’IRMU com els centres d’estudis realitzen un elevat nombre 

d’activitats i projectes anualment, accions de qualitat i amb una important incidència i aplicabilitat, però que encara no es comuniquen suficientment 

bé. 

- Fer una anàlisi aprofundida de les amenaces del sector per corregir-les a temps i convenientment 

- Incrementar l’ús de les TIC i incorporar-les també com a part dels projectes 

- Posicionar la recerca local 
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- Afavorir el contacte intergeneracional i crear models de gestió de les entitats que afavoreixin els relleus generacionals 

- La internacionalització del coneixement generat i trobar sinèrgies per treballar temes de patrimoni en col·laboració amb agents culturals similars 

d’altres països.   

- Ampliar la xarxa de relacions i complicitats. 

 

L’Institut manté tot un conjunt de projectes que s’han estructurat i adaptat al llarg del temps i d’altres de nous que es plantegen com a resultat del 

contacte en el dia a dia dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal i de la gent que hi està al capdavant. 

 

Alguns exemples destacats de projectes: 

- El portal www.irmu.cat s’ha convertit en una eina indispensable per a 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 facin 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 posar en valor 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 la celebració de la 

Capital de la Cultura Catalana per la potència de l’activitat en sí, 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 72 publicacions 

periòdiques de centres d’estudis que s’introdueixen i 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 índex de referència per l’avaluació en l’àmbit acadèmic 

http://www.irmu.cat/
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- 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 

universitat 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...tot amb 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. 
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COORDINADORA DE 
CENTRES D'ESTUDIS 

DE PARLA CATALANA

"SOCIETAT CIVIL 
ORGANITZADA"

GENERALITAT DE 
CATALUNYA

"ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA COMPROMESA 

AMB LA CULTURA DE 
BASE"

• Suport a 

l'associacionisme 

cultural 

• Reconeixement al fet de 

generar cultura des del 

coneixement científic i 

rigorós de la realitat  

 

• 125 centre associats 

• Altaveu  del 

col·lectiu 

• Projectes 

participatius d'alta 

incidència territorial  
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L’activitat de l’Institut Ramon Muntaner ha contribuït aquests 15 anys a construir i reforçar la xarxa de centres d’estudis. S’ha convertit en un element 

imprescindible per a la cultura i la recerca feta des del territori pel coneixement que aporta, la seva capacitat gestió, les sinergies que genera i per la seva 

capacitat de construir des de baix i des del consens.  

Les accions de futur que es proposen en poden estructurar en dos blocs la suma dels quals revertirà en el conjunt de la xarxa  i en la seva consolidació. Es tracta 

d’accions que tenen com a objectiu apoderar els centres i fer més evident que es tracta d’una xarxa estratègica per a la cultura i el coneixement en el conjunt 

dels territoris de parla catalana, que serveix per relligar-los. A més a més, es reforçaran les sinergies amb d’altres sectors i es treballarà per a l’anàlisi 

internacional del moviment i per a trobar-ne de semblants que permetin generar projectes en col·laboració. 

EL FUTUR EN PARAULES 

Presentem una sèrie de conceptes que serveixen per  dibuixar les línies estratègiques de futur. 

 
 
 
 
                          
  

APLICABILITAT 

Transferència 

compromís 

innovació 
cooperació 

connectivitat 

Cultura 360 

Horitzó 2030 

Sumar per multiplicar 

transformació 



PLA ESTRATÈGIC DE L’ INSTITUT RAMON MUNTANER (2019-2025) 

 

 8 

 Es poden definir 4 eixos en què pivoten les actuacions del Pla. Algunes de les accions s’emmarquen en un únic eix i d’altres estarien vinculades a més d’un eix 

dels proposats. 
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EIX/OS  OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ANUALS I ACCIONS INDICADORS DELS 

RESULTATS 

ACCIONS 

1 Recercat - Treballar per incrementar la presència de 

les entitats 

- Incentivar que les entitats comuniquin 

l’activitat als seus socis i que hi hagi 

major presència de participants 

- Diversificació de continguts per captar 

diferents tipus de públics 

- Reforçar els temes de comunicació 

-  

- Nombre de centres i 

persones participants 

any rere any 

- Analitzar la 

incorporació de nous 

públics. 

 

Recercat 

1 Espai Despuig - Abordar temes que vinculin els centres 

d’estudis amb la societat actual 

- Edició del 2019 “Oportunitats del món 

digital” 

- Publicació per al 2020 

- Edició 2021 centrada en estratègies per 

incorporar joves a les juntes i nous públics  

- Publicació 2022 

- Participació de 

persones en l’activitat 

- Si dels temes tractats 

pot sortir algun projecte 

que es pugui concretar 

en relació al tema 

tractat 

 

1 Assessorament a les revistes 

dels centres d’estudis 

- Assessorament a les revistes perquè 

incorporin criteris de qualitat  

- Nombre de revistes 

assessorades 

- Canvis assolits  

- Repercussió en el 

proper Carhus + 

Línia prioritària ja que 

genera unes dinàmiques 

beneficioses per als 

investigadors, les 

universitats i els centres 

d’estudis.  

1 Participació en l’OPEI - L’IRMU com a pont per a aportar la 

informació de patrimoni etnològic i 

immaterial que generen els centres 

d’estudis 

- Participació en els diferents programes de 

l’OPEI 

- Assessorament a les entitats-centres 

d’estudis que formen part de l’OPEI 

- Nombre d’activitats 

que es generin en 

poblacions diferents i 

nombre de persones 

assistents. 

- Resultats de les 

activitats 
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1 Potenciar les diferents línies 

d’ajuts de què disposem 

- Incrementar els recursos destinats 

- Reforçar la difusió 

- Revisar les bases per adaptar-les a les 

necessitats dels centres i als canvis socials 

- Reforçar la línia de suport a projectes 

vinculats a patrimoni etnològic 

- Agilitzar el traspàs de les bases de dades i 

dels treballs finals de patrimoni etnològic 

a la Direcció General de Cultura Popular 

- Seguiment del nombre 

de sol·licituds 

presentades i la qualitat 

de les activitats, 

publicacions i projectes 

finals, així com de les 

seves aplicabilitats i 

repercussió social 

finals. 

- Nombre de projectes 

subvencionats 

- Nombre de projectes 

presentats a la Direcció 

General i que 

s’incorporaran al portal 

de patrimoni etnològic 

 

1 Assessorament respecte a les 

aplicabilitats dels resultats dels 

ajuts a projectes 

 

- Servei d’assessorament en relació a les 

aplicabilitats dels projectes subvencionats. 

- Analitzar les diferents 

aplicabilitats resultants 

de l’assessorament 

- Són processos 

lents però que 

suposen 

col·laborar en el 

retorn social de la 

recerca 

1 Recerca entorn al moviment 

dels centres d’estudis: 

antecedents, i actualitat 

- Generar articles i propiciar recerca 

entorn al moviment dels centres d’estudis 

- Nombre d’articles en 

revistes de referència 

Afavorir recerques 

entorn a l’història del 

moviment i també al 

seu paper en l’actualitat 

des de la sociologia 

-  

1 Recerca en patrimoni etnològic 

i immaterial 

 

- Potenciar la recerca en patrimoni etnològic 

i immaterial 

- Oferir als centres assessorament 

- Nombre de projectes en 

marxa 

- Nombre d’equips de 

-  
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- Fer seguiment i participar en 

l’assessorament dels projectes d’inventari 

de patrimoni cultural immaterial 

- Participació en l’Observatori del 

Patrimoni Etnològic i Immaterial de les 

Terres de l’Ebre 

- Afavorir la incorporació de fitxes en els 

diferents inventaris 

recerca constituïts 

- Nombre d’accions 

realitzades en relació 

als inventaris: 

assistència a reunions i 

revisió de fitxes 

- Nombre de consultes 

ateses, nombre de 

notícies revisades, 

nombre de fitxes 

proposades i 

incorporades 

- Generar espais de 

difusió dels inventaris 

1 Recerca entorn a l’estiueig, el 

turisme i les seves diferents 

etapes 

 

- Detectar les diferents iniciatives de recerca 

que s’han realitzat en els darrers anys 

entorn aquest tema i interconnectar-les 

o Col·laborar en l’organització de les 

jornades que tindran lloc l’any 

2019 a Lloret de Mar 

 

 -  

1 Fons documentals IRMU - Traspàs dels fons documentals de l’IRMU 

a l’Arxiu Comarcal 

- Nombre de caixes 

traslladades 

-  

1 Fons Bibliogràfic especialitzat 

de l’IRMU 

- Treball amb la URV perquè sigui 

incorporat a la biblioteca del Campus 

Terres de l’Ebre com a fons bibliogràfic 

especialitzat i per tant connectat amb les 

biblioteques universitàries 

- Trasllat del fons 

- Nombre de consultes 

rebudes 

-  
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EIX/OS  OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ANUALS I ACCIONS INDICADORS DELS 

RESULTATS 

ACCIONS 

 1 i 2 Centres d’estudis i 

ensenyament 

- Intensificar la difusió del programa 

“Aprendre” per millorar la col·laboració 

entre els centres d’estudis i els centres 

d’ensenyament secundari 

- Dissenyar una campanya amb 

Ensenyament de cessió de fons des dels 

centres d’estudis a les biblioteques 

comarcals que necessiten omplir-se de 

contingut  

o Aconseguir una acció de traspàs de 

fons 

- Consolidar el Premi de Recerca Jove 

“Ramon  

Muntaner” 

o Incrementar el nombre de 

participants i aconseguir que els 

centres d’estudis recomanin als 

estudiants que guanyen els seus 

premis de recerca que també 

presentin els seus treballs als 

premis “Ramon Muntaner” 

- Reforçar la visibilitat dels premis i beques 

impulsats des de les entitats entre els 

centre d’ensenyament 

o Generar un fulletó que reculli tots 

els premis de Batxillerat i cicles 

formatius i fer que aquesta 

informació arribi als centres 

d’ensenyament 

- Oferir programes d’activitats generats des 

- - Nombre 

d’interaccions 

aconseguides entre els 

centres d’estudis i els 

centres d’ensenyament 

- Nombre de centres que 

s’avenen a fer una 

cessió dels seus fons 

als centres escolars més 

propers per a les seves 

biblioteques escolars. 

- Seguiment de nombre 

de propostes 

presentades i seguiment 

dels resultats dels 

treballs 

- Edició del fulletó en 

paper o digital 

- Avaluar la interacció 

entre els centres 

d’estudis i les seves 

propostes i els AMPAS 

El treball amb 

ensenyament hauria de fer 

una línia prioritària. 
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dels centres per oferir als AMPAS 

o Fer una proposta de possibles 

activitats extraescolars per 

territoris i veure si resulten 

d’interès per a les AMPES 

1 i 2 Dins la convocatòria d’ajuts a 

projectes treballar una nova 

línia: el patrimoni industrial 

 

- Que sigui una línia preferent, que la 

informació pugui ser recollida amb fitxes 

normalitzades segons criteris Mnactec  

- Que els resultats es puguin traslladar a les 

bases de dades del Museu. 

- Veure el nombre 

d’entitats que s’hi 

acullen 

- Analitzar els resultats 

assolits 

 

1 i 2 Assessorament a les entitats 

respecte a convocatòries 

d’altres institucions 

 

- Punt de suport a les entitats respecte a les 

convocatòries de l’OSIC 

- Generar sessions informatives entorn a les 

diferents convocatòries a les que es poden 

presentar els centres 

- Avaluar el nombre 

d’entitats que opten a 

convocatòries d’altres 

institucions 

 

1 i 2 Col·laboració en convocatòria 

de beques i premis 

 

- Premi Ricart i Giralt- Museu Marítim 

- Premi de Recerca Històrica “Terra 

d’Ateneus”- FAC 

- Beca “Joan Veny” 

- Beques de recerca “Francesc Eiximenis”- 

Diputació de Girona 

- Premi de Recerca Jove “Ramon 

Muntaner”- AGAUR 

- Creació d’una nova beca en col·laboració 

amb el Museu Nacional de la Ciència i de 

la Tècnica. 

- Avaluar la quantitat i 

qualitat dels projectes 

que es presenten 

 

Es tracta d’una línia de 

treball que ens vincula 

amb d’altres institucions, 

amb els investigadors i 

que són una oportunitat 

per a les persones 

vinculades als centres 

d’estudis 

1 i 2 Recerca en patrimoni 

industrial 

 

- Convocatòria d’un premi anual de recerca 

conjunt amb el mNACTEC (2019-2023) 

- Fer de nexe entre el mNACTEC i els 

centres d’estudis per l’elaboració 

d’inventaris comarcals i d’informes. 

- Nombre de treballs que 

es presenten i resultats 

assolits 

- Nombre d’inventaris 

per comarques 

realitzats 

-  

1 i 2 Recerca en patrimoni marítim - Fomentar la recerca i difusió en història i - Nombre de recerques i -  
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 patrimoni marítim a través de la jornada 

biennal (2020/2022) 

experiències 

presentades 

- Nombre de participants 

1 i 2 Recerca entorn al món de 

l’associacionisme cultural en 

aliança amb d’altres col·lectius 

- Fer de nexe entre els centre d’estudis i 

d’altres sectors de l’associacionisme per 

generar treballs de recerca entorn a la 

història de les entitats 

- Nombre de treballs 

resultat d’aquesta 

col·laboració 

 

-  

1 i 2 Centres d’estudis com a 

entitats responsables de la 

gestió d’elements de patrimoni 

arquitectònic  

      -  Propiciar una activitat perquè entitats que ja 

estan realitzant aquesta tasca la comparteixin amb 

d’altres entitats 

      - Iniciar un debat amb la Direcció General de 

Patrimoni per veure si es tracta d’una opció viable 

 -  

1 i 2 Accions de difusió de la recerca 

vinculades a l’activitat cultural 

de Móra la Nova 

- Participació en el Concurs de punts de 

llibre 

- Participació en la Setmana Cultural 

aportant activitats 

- Participació en els premis literaris 

vinculats a la Fira. 

- Incidència social 

d’aquestes accions 

-  

1 i 2 Suport a les trobades de 

centres d’estudis com a 

activitats estratègiques 

- Reforçar les trobades existents 

- Consolidar la trobada de Barcelona 

o Es podria fer cada dos anys en el 

marc del “Som cultura popular” 

- Garantir-los un suport econòmic anual : 

crear una convocatòria específica per les 

trobades d’entitats 

- Incrementar el suport logístic i 

comunicatiu. 

-  

- Nombre d’entitats i 

públic general 

participant a les 

trobades 

- Nombre de trobades 

celebrades anualment i 

la seva repercussió 

- Les trobades són 

activitats 

estratègiques a 

l’hora de reforçar 

el teixit de recerca 

i cultural dels 

diferents territoris 

1 i 2 Col·laboració amb la 

Subdirecció General d’Arxius 

- Cens d’arxius Fotogràfics de Lleida, 

Tarragona i Terres de l’Ebre (2019-2020) 

- Cens de fons d’associacions culturals 

(2019-2020) 

- Propiciar la interacció entre els centres 

- Nombre total de fons 

censats en 

col·laboració amb els 

centres 

- Nombre d’entitats que 
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d’estudis i els arxius comarcals i generar 

sinergies 

o Publicacions i activitats conjuntes 

o Formacions entorn al tractament 

dels fons 

- Col·laboració en la incorporació de fons 

als arxius comarcals 

participen en l’enquesta 

de recollida de dades i 

en les jornades que se 

celebraran 

- Nombre d’interaccions 

assolides i repercussió 

territorial. 

1 i 2 Centres d’estudis i treball amb 

d’altres col·lectius: Ateneus, 

museus, arxius... 

 

- Incrementar les col·laboracions amb 

d’altres col·lectius: 

o Ateneus 

▪ Programa per generar cicles 

de conferències conjunt i 

itinerància d’exposicions 

en el context dels Ateneus 

(2019-2023) 

▪ Enllaç entre els centres i els 

ateneus per generar estudis 

sobre la història o els fons 

de les entitats (2020-2023) 

▪ Col·laboració per a la 

incorporació de les 

revistes/butlletins dels 

ateneus en repositoris tipus 

RACO (2020-2023) 

o Biblioteques (2019-2023) 

▪ Programa “Finestres al 

Territori” amb la BPT 

▪ Programa “Tastets de 

Patrimoni” amb BPT 

▪ Programa: “Col·loquis 

Francesc Eiximenis” amb 

la BPG 

o Museus 

 

 

 

- Avaluar programa en 

funció del nombre 

d’entitats implicades, 

nombre d’activitats 

programades i públic 

assistent. 

- Acords de recerca 

assolits 

- Número de 

revistes/butlletins 

incorporats a RACO 

- Nombre d’assistents 

- Nombre d’assistents a 

les conferències i a la 

sortida 

- Repercussió de 

l’activitat 

-  Nombre de centres que 

programen visites amb 

els seus socis al Museu 

- Nombre d’entitats que 

col·laboren aportant 

imatges i informació 

-  



PLA ESTRATÈGIC DE L’ INSTITUT RAMON MUNTANER (2019-2025) 

 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Recuperació col·laboració 

amb el MNAC. Facilitar les 

visites de les entitats al 

Museu 

▪ mNACTEC: “programa el 

Museu al carrer” 

o Arxius 

- Col·laboració en els diferents censos en 

marxa i també en la localització de fons 

personals que poden ser incorporats a 

l’arxiu. 
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EIX/OS  OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ANUALS I ACCIONS INDICADORS DELS 

RESULTATS 

ACCIONS 

1,2 i 3 Pobles abandonats - Estructurar el projecte 

- Generar els grups de treball 

- Crear la plataforma web per la recollida de 

la documentació 

- Implicar d’altres institucions i organismes 

- Iniciar diferents línies d’actuació 

- Generar recursos per al projectes 

- Crear un grup de recerca consolidat 

- Intentar aconseguir un projecte europeu 

- Celebració Col·loqui 

Internacional d’Estudis 

Transpirinencs 

- Generar material editat 

de reflexió al respecte 

- Pràctiques dels 

alumnes 

- Exposició itinerant 

Està pensat com un 

projecte transversal de 

llarga durada que impliqui 

al conjunt dels territoris 

de parla catalana i que 

tingui com a resultat 

diferents aplicabilitats 

1, 2 i 3 

 

Possibilitat d’encàrrec 

d’informes: que els centres 

d’estudis es converteixin en 

entitats de referència en el 

territori 

- Presentar els centres d’estudis com a 

entitats de referència a l’hora de realitzar 

informes en relació a temes de patrimoni 

del seu àmbit territorial més proper 

- Fer d’intermediaris per a l’encàrrec 

d’informe 

 -  

1, 2 i 3 Jornades europees de 

patrimoni 

 

- Continuar la participació en la recollida 

d’activitats conjuntament amb la Direcció 

General de Patrimoni i les entitats 

municipalistes. 

- Incentivar i canalitzar la participació dels 

centres 

- Nombre d’activitats 

total 

- Nombre d’activitats de 

centres d’estudis 

- Nombre de participants 

- Retorn de les entitats 

respecte a la 

participació en aquesta 

activitat 

-  

1, 2 i 3 Participació en la producció 

d’exposicions 

- “Construint el territori” (2019) 

o Cercar una ubicació definitiva i 

generar la memòria de tota la seva 

itinerància 

- “Patrimoni Oblidat, memòria literària” 

seguiment de la seva itinerància 

- Nova exposició itinerant conjuntament 

- Resum de la incidència 

d’aquestes exposicions 

en els llocs on han estat 

programades 

-  
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amb la CCEPC amb la participació dels 

centres d’estudis (2019-2023) 

- “Espai i Festa”  (2019-2023) 

o Participar en la seva itinerància i 

afavorir que l’exposició es pugui 

programar fora de la ciutat de 

Barcelona 

o Participar en la programació 

d’activitats que girin entorn 

l’exposició 

- “Expojota” 

o Gestionar la seva itinerància amb 

el suport de la Diputació de 

Tarragona (2019-2020) 

1,2 i 3 Plecs d’Història Local 

 

- Estudiar una nova ampliació del número 

de pàgines 

- Estudiar amb L’Avenç la millora de la 

seva distribució 

Aconseguir nous patrocinadors que ens ajudin 

a subvencionar la revista 

- El 2023 haver duplicat 

el nombre de pàgines 

- Augment del nombre 

d’exemplars editats 

- Garantir la seva 

distribució a 

determinades 

institucions. 

-  

1, 2 i 3 Jornades/Congressos/ 

Col·loquis de foment de la 

recerca 

 

- Simposi del Foc 

o Edició 2019-Andorra 

o Edició 2021-Palma de Mallorca 

o Edició 2023 Barcelona 

- Col·loqui Internacional d’Estudis 

Transpirinencs 

o XI – La Seu d’Urgell (2019) 

o XII – Ripollès (2021) 

o XIII – Per determinar (2023) 

- Jornada internacional sobre models 

d’entitats vinculades al patrimoni de 

- Materialització 

d’aquestes activitats 

- Implicació de les 

entitats en 

l’organització 

- Nombre de persones 

assistents 

- Repercussió en els 

mitjans 

- Repercussió social 

concreta de la 

-  
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diferents països  

- Congrés de la CCEPC 

o 2020 – Possible seu Terres de 

l’Ebre 

o 2022 

- II Congrés Internacional el Joc en la 

Història (2019) 

- Congrés Músiques en Terres de Cruïlla 

(2021) 

- Jornades per posar en valor “Plecs 

d’Història Local” i reflexionar entorn a 

aquests anys  

- II Congrés de Jota al territoris de parla 

catalana  (2020) 

celebració de l’activitat 

1,2 i 3 Recerca convertida en 

publicacions 

- Edició Simposi del Foc 

- Edició dels Col·loquis Internacionals 

d’Estudis Transpirinencs 

- Edició dels congressos de la CCEPC 

- Edició de l’Espai Despuig 

- Edició Beca de recerca històrica “Terra 

d’Ateneus” 

- Edició digital de les Beques Joan Veny 

amb la Direcció General de Política 

Lingüística. 

- Edició II Congrés Internacional “Els Jocs 

en la Història” 

- Publicació/ns vinculades al projecte “Els 

pobles abandonats” 

- Edició de les Jornades d’Historiografia 

local 

- Edició digital del I Congrés de Jota als 

Territoris de Parla Catalana 

- Edició de Plecs d’Història Local 

- Materialització de totes 

aquestes edicions en 

col·laboració 

- Nombre de ressenyes 

assolides 

- Nombre de llibres 

venuts 

-  
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1,2 i 3 Jornades d’Historiografia local - II Jornada “Els orígens del món 

contemporani” Homenatge a Josep 

Fontana (novembre 2019) 

- III Jornada (2021) 

- IV Jornada (2023) 

- Nombre de participants 

 

-  

1, 2 i 3 Recerca en Memòria Històrica - Reprendre contactes amb la Direcció 

General de la Memòria Històrica 

- Projectes treballats 

conjuntament 

- Projectes de centres 

amb el seu suport 

-  

1, 2 i 3 Comissions Cíviques de 

Patrimoni 

- Reforçar la seva activitat 

- Potenciar la taula rodona que proposen en 

el marc del RECERCAT 

- Projectes que es poden vincular al 

concepte de “ciència ciutadana” 

- Ampliar la proposta a d’altres territoris  

- Casos que estudien 

- Dictàmens emesos 

- Incidència de les seves 

propostes 

-  

1, 2 i 3 Distribució de les publicacions 

dels centres d’estudis i venda 

- Posar al dia el projecte (2019) 

- Reunió amb la distribuïdora per analitzar 

les condicions actuals 

- Contactar de nou amb Bestiari, grup de 

llibreries independents 

- Redefinició del projecte  

- Crear un servei més pràctic i solvent per a 

les entitats (2019-2013) 

- Reprendre contactes amb el gremi de 

llibreters per veure si algunes publicacions 

es poden vendre en digital a través de la 

seva plataforma per a e-books, Libelista. 

- Nombre de centres 

participants 

- Nombre de 

publicacions en catàleg 

- Nombre de llibres 

venuts 

 

1, 2 i 3 Fira del Llibre Ebrenc - Incrementar el nombre de publicacions de 

centres d’estudis presents a la fira 

- Incrementar el nombre de persones de 

centres que visiten la fira 

- Continuar incrementant el nombre de 

- Balanç anual de públic 

i econòmic 

- Número de llibres de 

centres presents i 

nombre de persones de 
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publicacions venudes 

- La Fira com a plataforma per a contactes 

internacionals a través del Llull  

- La Fira com a espai de reflexió entorn al 

món del llibre 

- La Fira com a plataforma per a ser 

presents en d’altres certàmens  

- Presència de les publicacions dels centres 

d’estudis en aquest esdeveniment de 

repercussió territorial i nacional 

centres implicades 

- Contactes realitzats 

durant les fires 

- Presència en d’altres 

fires 

- Nombre de llibres 

venuts  

Participació de 

membres de centres 

d’estudis en la fira 

1,2 i 3 Suport a les trobades de 

centres d’estudis com a 

activitats estratègiques 

- Reforçar les trobades existents 

- Consolidar la trobada de Barcelona 

o Es podria fer cada dos anys en el 

marc del “Som cultura popular” 

- Garantir-los un suport econòmic anual : 

crear una convocatòria específica per les 

trobades d’entitats 

- Incrementar el suport logístic i 

comunicatiu. 

-  

- Nombre d’entitats i 

públic general 

participant a les 

trobades 

- Nombre de trobades 

celebrades anualment i 

la seva repercussió 

Les trobades són activitats 

estratègiques a l’hora de 

reforçar el teixit de 

recerca i cultural dels 

diferents territoris 

1,2 i 3 Recerca –Universitats- 

Reconeixement de la recerca 

realitzada pels professors 

universitaris vinculades a 

l’àmbit local 

- Presentar l’informe als vicerectors de 

recerca de les Universitats estudiades 

(2019) 

- Presentar l’informe davant el conjunt de 

vicerectors de recerca en el context de la 

Xarxa Vives (2019) 

- Signatura de convenis amb les 

Universitats (2020) 

- Adaptar els informes a la resta 

d’universitats de la Xarxa Vives i 

signatures de convenis (2020-2023) 

- Resposta dels 

vicerectorats de les 4 

universitats estudiades 

- Acord dels vicerectors 

per incorporar algunes 

de les propostes 

presentades 

- Nombre de propostes 

que es fan efectives. 

- Nombre de convenis 

signats 

Línia prioritària de treball 

per la importància que té 

per una part important de 

les persones que formen 

part dels centres d’estudis 

i perquè es tracta d’una 

acció que pot 

retroalimentar els dos 

sectors en benefici de la 

recerca 
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EIX/OS  OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ANUALS I ACCIONS INDICADORS DELS 

RESULTATS 

ACCIONS 

1 i 3 Calendari dels centres 

d’estudis 

- Mantenir la seva preparació anual 

- Incorporar la informació del calendari al 

que apareix al portal 

- Generar uns pòsters de difusió agrupats 

per famílies d’activitats per a una major 

difusió: 

o Congressos, jornades, cursos, 

trobades, tallers i cicles de 

conferències (2019-2020) 

o Itineraris, festivals i festes de 

recreació històrica (2020) 

o Exposicions 

 

- Estudiar l’impacte del 

primer pòster-programa 

i estudiar si es continua 

fent i si s’amplia a 

d’altres temàtiques 

 

1 i 3 Audiovisual 15 anys IRMU - Elaboració i presentació del clip (2019) - Visualitzacions a 

youtube 

 

1 i 3 Revista-memòria anual 

 

- Dins el primer trimestre de 2019 tenir 

editades les de 2015 i 2016  

- A principis de 2020 tenir editades les de 

2017 i 2018 

- Recuperar la regularitat i fer que la revista 

aparegui dins el primer semestre de l’any 

següent 

- Aconseguir recuperar 

la periodicitat de les 

revistes 

 

1 i 3 Jornada Institut Ramon 

Muntaner 

- Consolidar aquesta activitat com a 

plataforma per donar a conèixer els 

projectes dels centres 

- Propera edició el 2021 

- Nombre de persones assistent 

- Nombre de centres que 

presenten projectes 

 

1 i 3 Participació en d’altres fires 

d’àmbit nacional i 

- Presència en la setmana del Llibre en 

català sota el paraigües de la marca 

- Nombre de fires amb 

presència de les 

Reivindicar la producció 

dels centres dels centres 
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internacional “Llibres Ebrencs” 

- Facilitar la presència en d’altres fires dels 

territoris de parla catalana 

- Facilitar la presència en d’altres fires 

d’àmbit internacional 

o Contactes amb la Institució de les 

Lletres Catalanes; amb l’ICEC i 

amb l’Institut Ramon Llull 

 

publicacions dels 

centres d’estudis 

d’estudis i reivindicar la 

seva presència com a 

coneixement de qualitat en 

llengua catalana 

1,3 i 4 RACO 

 

- Incorporació de noves revistes 

- Actualització de les ja penjades 

- Digitalització de publicacions 

- Mantenir la constància 

en la incorporació de 

les revistes. 

- Poder assolir el 

centenar de revistes 

introduïdes.  

Projecte estratègic pel que 

suposa de situar-se en els 

circuïts de referència 

acadèmica 

1,3 i 4 D’altres repositoris Estudiar la incorporació de les revistes en 

d’altres repositoris que ajudin a posicionar 

les revistes dels centres dins Carhus+ 

- Nombre de revistes 

incorporades a Dialnet 
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EIX/OS  OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ANUALS I ACCIONS INDICADORS DELS 

RESULTATS 

ACCIONS 

2 Carnet Recercat - Renovar els carnets caducats 

- Generar-ne de nous 

- Renovar els acords de col·laboració 

existents i generar-ne de nous 

- Publicitar els avantatges del carnet 

- Fer el seguiment 

respecte al nombre de 

persones que utilitzen 

el carnet 

 

2 

 

Afavorir les col·laboracions 

entre entitats 

- Donar suport a projectes que prioritzin la 

col·laboració entre entitats 

-   

2 Relacions institucionals amb 

les administracions 

- Explorar la possibilitat d’incorporació del 

Govern Balear al patronat de l’IRMU 

- Desenvolupar el projecte d’Euroregió, si 

ens el concedeixen, amb el Consell Insular 

de Mallorca 

- Realitzar contactes amb el Govern 

valencià 

- Trobar nous contactes a l’Alguer, 

Occitània, la Franja i la Catalunya del 

Nord 

-  

- Signatura de convenis 

marc 

- Contactes institucionals 

- Assolir els objectes que 

ens ham marcat en el 

marc del projecte 

europeu. 

- Organització d’una 

activitat diferent a 

cadascun dels territoris 

fora del Principat  

- Increment del nombre 

d’entitats al portal 

irmu.org 

 

  -  -   

2 i 3 Internacionalització - Intensificar els contactes amb l’Alguer 

(2019-2020) 

- Si ha estat aprovat, treballar en el projecte 

de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània 

liderat des de Mallorca 

- Engegar un projecte d’Euroregió com a 

- Restablir els contactes i 

aconseguir la 

col·laboració amb 

diferents entitats 

- Desenvolupament del 

projecte 

 



PLA ESTRATÈGIC DE L’ INSTITUT RAMON MUNTANER (2019-2025) 

 

 25 

líders. Podria estar vinculat al projecte de 

“Pobles Abandonats” 

- Apropar les beques i premis que 

convoquem des de l’IRMU i des dels 

centres d’estudis a estudiants de català de 

l’exterior en col·laboració amb l’Institut 

Ramon Llull 

- Treballar amb el Ramon Llull la presència 

de les publicacions dels centres d’estudis 

en les fires internacionals de publicacions 

en llengua catalana. 

- Analitzar la presència d’entitats 

assimilables a centres d’estudis com a 

entitats de defensa del patrimoni 

o Organitzar unes jornades per a 

entrar en contacte i iniciar treballs 

conjunts 

  -  -   

3 Compromís en temes 

ambientals 

- Aplicació de canvis en la gestió per a 

incorporar mesures medioambientals 

- Analitzar internament 

els processos que 

poden generar residus i 

modificar els hàbits de 

funcionament i consum  

 

3 Balanç social  - Realització del balanç social de l’entitat - Preparació dels 

balanços del 2017 i 

2018 

- Incorporar la 

preparació del Balanç 

social en el dia a dia de 

l’entitat per poder 

formular-lo anualment 

- Fer servir com a 

punt de partida el 

model que ens ha 

facilitat la 

Coordinadora 

Catalana de 

Fundacions 

4 Dins la convocatòria d’ajuts a 

publicacions incloure la 

- Estudiar la possibilitat de què es puguin 

presentar a la convocatòria edicions 

- Veure  el nombre de 

publicacions que opten 
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possibilitat de publicacions 

digitals 

 

digitals (2019-2020) 

- Implementa-ho i revisar els resultats 

- Generar activitats de formació als centres 

respecte a la compatibilitat i/o traspàs cap 

al món digital (2020-2023) 

pel digital i els 

productes resultants 

- Anàlisi de les 

publicacions que hagin 

optat per editar-se en 

digital 

- Valorar nombre 

d’inscrits en una 

activitat d’aquestes 

característiques 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millor posicionament del 

portal www.irmu.cat 

 

- Treballar a nivell d’estructura interna per 

millorar el seu posicionament (2019-2021) 

- Actualització permanent dels continguts 

(2019-2023) 

- Crear nous espais  

o 2019 creació d’un espai dedicat al 

projecte “Pobles abandonats” 

o 2019 crear un espai dedicat a 

l’exposició “Espai i Festa” 

- Campanya perquè els centres d’estudis i 

d’altres institucions incorporin la web de 

l’IRMU com a pàgina recomanada (2019-

2023) 

- Renovació imatge web 

 

- Anualment es realitzarà 

un seguiment a través 

d’eines estadístiques 

que ens permetran 

avaluar els impactes 

dels canvis 

 

4 Xarxes socials - Intensificar la presència a les xarxes 

socials 

o Incrementar el número de notícies 

- Avaluar el nombre de 

seguidors i també 

l’impacte en relació a 

determinades activitats 

 

4 Comunicació - Intensificació la presència en els mitjans 

de comunicació 

o Realitzar un pla anual de 

comunicació 

- Informe final de 

l’impacte  

 

http://www.irmu.cat/
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o Prioritzar la comunicació 

o Reprendre contactes amb diferents 

mitjans i publicacions 

o Participació en programes de ràdio 

i televisió 

o Assolir un acord amb la Xarxa de 

Televisions locals 
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Reflexions finals 

Les línies estratègiques proposades són reptes de revisió i millora dels projectes existents i noves iniciatives que tenen com a objectiu respondre a les 

problemàtiques del sector i innovar per a visibilitzar més adequadament la ingent activitat que realitzen. 

Destacarien: 

- La vinculació dels centres amb els diferents àmbits del patrimoni i com s’hi poden relacionar des de la recerca, la difusió, la posada en valor i la gestió 

- L’important paper dels centres com a entitats de recerca i difusió cultural arrelades al territori que el treballen de manera transversal i interdisciplinar, el 

que els permet poder fer aportacions des de diferents perspectives. Son partenariat indispensable en projectes de recerca que incorporin en el seu 

plantejament la transmissió del coneixement. 

- El paper de complementarietat que els centres poden realitzar respecte d’altres àmbits de l’associacionisme cultural quant a la programació d’activitats i 

quant a generar coneixement 

- Millorar el posicionament del centres d’estudis en el context digital.  

 

L’associacionisme cultural i els centres d’estudis en particular són un patrimoni ric i singular dels territoris de parla catalana molt valuós per tot allò que 

aporten a la societat i cal generar eines que facin d’altaveu de la seva ingent activitat i que els posicioni com a socis necessaris en moltes accions que es 

realitzen a nivell cultural i territorial. També pel fet de tractar-se d’un sector que contribueix a generar pensament crític i el seu compromís amb el entorn també 

contribueix a crear identitat i a la cohesió social. 


