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PROJECTES I ACTIVITATS DE L’IRMU 

 

- XV RECERCAT,  Cervera, 3,4 i 5 de maig de 2019 

2019 

- Cal concretar el programa amb l’Ajuntament i la comissió de treball 

formada per centres d’estudis i entitats culturals del territori 

- Editar els materials de difusió 

- Celebració del Recercat a Cervera 

-  Preparació del Recercat 2020 a El Vendrell 

 

- ESPAI DESPUIG, Riudoms 23 de febrer de 2019 “Les oportunitats del món 

digital” en el marc de l’Assemblea de Centres d’Estudis de Parla Catalana 

2019 

- Acabar de tancar el programa coordinat per Enric Cobo, membre del 

patronat de l’IRMU. 

- Difusió del programa 

- Celebració de l’activitat 

- Recollida dels textos i transcripció del debat per la publicació 

- Caldrà pensar el lloc de celebració de la XII edició 

 

- REVISTA - MEMÒRIA 

2019 

- Tancarem 2016, 2017 i iniciarem 2018 

- Es realitzarà un nou format de memòria més breu i pensat per una més 

àmplia difusió 
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- PORTAL I EINES DE DIFUSIÓ 

2019 

- Es realitzaran millores en l’estructura i el disseny per a fer més 

accessibles i interessants els continguts. 

- Continuarem generant l’agenda setmanal 

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

agendes setmanals 

- Es posarà en marxa l’espai de contractació 

- Es continuarà oferint el suport als diferents inventaris de patrimoni 

cultural immaterial 

 

- CALENDARI DELS CENTRES  

2019 

- Distribució del calendari 2019 

- Preparació del calendari 2020 

 

-           RACO i DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS 

2019 

- 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 

- Inici d’una línia de col·laboració amb la Federació d’Ateneus. Veure 

quines revistes d’Ateneus podrien entrar i iniciar la incorporació. 

 

- ASSESSORAMENT A LES REVISTES DELS CENRES D’ESTUDIS 

2019 

- Revisió de la llista definitiva de CARHUS+ 

- Assessorament a les revistes.  

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

que donin punts per a CARHUS+ 
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- FONS DOCUMENTALS  

2019  

 - Preparació de documentació per trasllat a l’Arxiu Comarcal 

 - Reprendre els contactes amb la URV per veure si és possible el 

trasllat dels fons al Campus Terres de l’Ebre 

 - Manteniment del Fons Bibliogràfic  

 

 

-  DISTRIBUCIÓ DE LES PUBLICACIONS DELS CENTRES D’ESTUDIS A 

TRAVÉS DE NUS DE LLIBRES I VENDA EN LLIBRERIES I PORTALS A 

INTERNET 

2019  

 - Seguiment de les vendes i liquidació als centres 

 - Incorporació de nous títols 

 - Posar al dia i actualitzar el tema de les vendes 

 

- JORNADA INSTITUT RAMON MUNTANER 

2019  

 - Preparació de l’edició del 2020 

 

 

- PROJECTES EUROPEUS 

2019  

 - Desenvolupar el projecte d’Euroregió ““La cultura oral dels 

paisatges culturals agraris de l’Euroregió Pirineus-

Mediterrània” que realitzem conjuntament amb el Consell 

Insular de Mallorca i el municipi occità de Roquefort sur 

Soulzon 

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

europeus 
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- CONVOCATÒRIES D’AJUTS, PREMIS I BEQUES 

2019  

 - Seguiment de les convocatòries anteriors 

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

cultural  

 - Convocatòria d’ajuts a activitats del 2019 per al 2020 

 - Convocatòria d’ajuts a publicacions del 2019 per al 2020 

 - Convocatòria de la VI Beca de Recerca Històrica “Terra 

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

 - Seguiment de la VI Beca Joan Veny i convocatòria de la VII 

 - Seguiment de les II Beques de Recerca Francesc Eiximenis i 

Convocatòria de la III 

 

- TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN 

2019  

 - Gestió econòmica 

 - Seguiment dels projectes 

 - Sol·licitud i justificació de subvencions 

 - Llei de transparència i de protecció de dades 

 - Llei de contractes públics 

  

 

- ACOLLIDA D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 

2019  

 - Veure si podem arribar a un acord amb el grau d’Història 

compartit URV-UDL perquè els estudiants puguin fer pràctiques en 

els centres d’estudis de Lleida. 

 - Presentar propostes de pràctiques a la URV 

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

2019  

 - Donar continuïtat a les accions iniciades el 2017 

 - Fer propostes d’activitats de centres d’estudis per a les diferents 

associacions de pares i mares de Catalunya a través d’ArçCoop 

 

 

- CENTRES D’ESTUDIS/UNIVERSITATS I RECERCA 

2019  

 - Generar una proposat de conveni marc i un document amb 

propostes i traslladar-ho a la Xarxa Vives. 

- Concretar reunions, a través de la Xarxa Vives, amb els 

vicerectors de recerca de les Universitats de l’informe 

- Presentació en diferents fòrums amb càrrecs universitaris 

- Continuar treballant amb la Secretaria d’Universitats en relació 

als punts plantejats en la reunió del mes d’octubre 

- Assolir algunes de les propostes de l’informe 
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PROJECTES COORGANITZATS O AMB EL SUPORT DE L’IRMU 

 

- EXPOSICIONS 

2019  

 “ Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”  

- Continuar amb la itinerància 

 - “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Catalunya”  

- Gestió de la itinerància i mirar de tancar lloc definitiu 

 - Espai  i Festa. Topografia urbana de la festa a Barcelona 

Finalitzar l’exposició i participar en les activitats que 

acompanyin l’exposició 

 

- PROJECTE “ELS DIPUTATS DE LA MANCOMUNITAT” 

2019 

- Tancament de l’edició del diccionari 

- Gestió de les diferents presentacions 

 

- PARTICIPACIÓ EN EDICIONS 

2019  

 - Revistes-memòries pendents 

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

consell de redacció, ressenyes, agenda i noticiari. 

- Edició XI edició Espai Despuig 

- Edició IV Beca Terra d’Ateneus 

- Edició actes III Simposi Focs 

- Publicació I Jornada d’Historiografia local 
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- CARNET RECERCAT 

2019  

 - Continuar la renovació dels carnets 

- Gestionar nous descomptes 

- Incorporar nous centres al projecte 

 

- FIRA DEL LLIBRE EBRENC 

2019  

 - Reunions preparatòries de l’edició del 2019 que tindrà lloc els 

dies 30, 31 de maig i 1 i 2 de juny 

- Es pretén mantenir l’estructura del 2018 

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

- Programa Llibre Ebrenc Internacional en col·laboració amb 

l’Institut Ramon Llull 

 

- COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENC 

2019  

 - Presentació de l’Edició del X Col·loqui a Queralbs 

- Preparació i celebració de l’XI Col·loqui d’Estudis 

Transpirinencs a La Seu d’Urgell el primer cap de setmana 

d’octubre. 

 

- VINCULATS A LA CCEPC 

2019  

 - Participació en l’edició de les actes 

- Participació en l’Assemblea i en les diferents reunions de junta 

- Preparació de textos, entrevista i ressenyes per Frontissa 

- Reunions XII congrés  
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- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR  

2019  

 - 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:  

▪ Participació en l’Observatori del Patrimoni 

Immaterial de les Terres de l’Ebre 

▪ Seguiment comunicació projecte 

o Priorat: seguiment del projecte i assessorament 

o Penedès: seguiment del projecte i assessorament 

o Balears: seguiment del projecte i assessorament 

o Vallès: seguiment projecte i assessorament 

o Seguiment de nous inventaris 

 - Seguiment dels projectes vinculats a patrimoni etnològic 

realitzats des dels centres d’estudis 

 - Participació en l’organització del IV Simposi a Palma 

 - Participació en les Jornades d’Etnologia de les TE 2019 

 - Recollida de ponències i comunicacions del congrés de Jota per 

publicació digital 

 

- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI 

CULTURAL 

2019  

 - Col·laboració en l’elaboració del cens d’arxius fotogràfics de 

Tarragona- Terres de l’Ebre i Lleida 

- Col·laboració en els cens de fons de les associacions culturals 
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- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA  

2019  

 - Tancament de la VI Beca Joan Veny 

- Nova convocatòria de la Beca Joan Veny 

- Programa conjunt de foment de la llengua a través dels centres 

d’estudis 

- Publicació en digital de les beques 

 

 

- VINCULATS AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

2019  

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

el jurat del premi  

 - Preparació de la VII Jornada de recerca local i patrimoni 

marítim que tindrà lloc el 2020 

 

- GRUPS DE RECERCA LOCAL DE BARCELONA 

2019  

 - Inauguració del Projecte “Espai i Festa” vinculat amb el 

Bicentenari de la Festa Major de Gràcia amb la participació dels 

centres de Barcelona, itinerància i activitats paral·leles 

 

PARTICIPACIÓ EN JORNADES I CONGRESSOS ORGANITZATS 

AMB D’ALTRES INSTITUCIONS O PELS CENTRES D’ESTUDIS 

2019  

 - Finestres al territori  2019 

 - 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 2019) 
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 - Participació en l’organització de la II Jornada d’Historiografia 

local 

 - Participació en les jornades sobre estiueig que tindran lloc a 

Lloret de Mar 

 

 

- PARTICIPACIÓ DELS CENTRES D’ESTUDIS EN LES JORNADES 

EUROPEES DE PATRIMONI 

2019  

 - Difusió de la informació de participació 

 - Recollida de les fitxes amb les propostes 

 - Revisió del programa 

 - Seguiment posterior de l’activitat 

 

- ALTRES COL·LABORACIONS 

2019  

 - FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

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

o Resolució 

o Seguiment de la V Beca  

o Presentació de la IV 

o Obrir noves línies de col·laboració: activitats conjuntes; 

digitalització de revistes i butlletins d’ateneus  

- mNACTEC 

o Signatura del conveni 

o Posada en marxa dels diferents punts recollits en el 

conveni 
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- PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 

2019  

 - Projecte Catalunya sud 2040 

 - 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  

 - Comissió de Cultura de la Coordinadora Catalana de Fundacions 

 - Sol·licitud d’incorporació a l’entitat Europa Nostra 

 

 

 

El conjunt de l’activitat es realitza amb el personal estructural i amb la contractació de 

serveis externs per a cobrir les necessitats de funcionament i de realització de l’activitat 


