
BASES DELS PREMIS DE RECONEIXEMENT 

 

El patronat de l’Institut Ramon Muntaner, en la seva reunió ordinària de 10 de 

desembre de 2004, va acordar convocar anualment els dos premis de 

reconeixement RECERCAT a un centre, institut d’estudis o entitat cultural i a una 

persona vinculada al món dels centres d’estudis. La present convocatòria 

correspondrà a la 16a. edició, any 2020. 

 

Els premis els atorgarà un jurat seleccionat pel patronat de l’Institut Ramon 

Muntaner, format per dos membres d’aquest patronat, el president del Centre 

d’estudis Segarrencs, el regidor de cultura de la Paeria de Cervera, dos 

representants d’entitats culturals designats per l’Ajuntament, i la directora de 

l’Institut Ramon Muntaner, que actuarà com a secretària del Jurat. 

 

La deliberació del jurat serà individual i privada i els premiats sortiran d’una única 

votació. 

 

Els premis s’adjudicaran d’entre les nominacions de candidats per cada àmbit que 

es rebin. Aquestes nominacions han de ser realitzades per entitats i s’han de 

remetre per escrit a la seu de l’Institut Ramon Muntaner amb un argumentari 

detallat dels mèrits del candidat i aquells materials documentals que puguin ser 

valorats objectivament pels membres del jurat. Es poden presentar totes les 

nominacions que es vulguin. Les nominacions seran vàlides un cop rebudes a la 

seu de l’Institut. Es valoraran especialment aquelles nominacions que siguin el 

resultat d’una proposta conjunta de diferents centres. Un centre no podrà presentar 

la seva pròpia candidatura. 

 

El termini de presentació es tancarà el dilluns 6 d’abril de 2020. 

 

El veredicte serà inapel·lable. El jurat només es reunirà una vegada per determinar 

els guanyadors. El jurat haurà d’elegir un president, que serà l’encarregat de signar 

els diplomes d’honor juntament amb el president de l’Institut Ramon Muntaner 

 

Els guanyadors dels premis en cada àmbit no podran tornar a ser premiats pel 

mateix àmbit en d’altres convocatòries. Els nominats no premiats podran ser 

novament proposats. 

 

Els premis RECERCAT de l’Institut Ramon Muntaner seran els següents: 

 

1. El premi RECERCAT  a una entitat estarà format per un obsequi 

commemoratiu i un premi en metàl·lic de 1.000€. 

2. El premi RECERCAT a una persona vinculada al món dels centres 

d’estudis estarà format per un obsequi commemoratiu i l’obra 

“Cessabit”d’Anna Bustins. 

La concessió dels premis es farà en el decurs del Recercat. Jornada de Cultura i 

Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana”, en el marc dels actes de la 

Capital de la Cultura Catalana.  

 

 

 



Els guardonats en les anteriors edicions han estat:  

Premi a l’entitat:  2005 Associació Cultural del Matarranya 

   2006 Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 

   2007 Institut d’Estudis Penedesencs 

   2008 Centre Cultural Català del Vallespir 

   2009 Centre d’Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra 

2010 Grup d’Estudis Sitgetans 

2011 Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca 

2012 Centre d’Estudis d’Altafulla 

2013 Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 

2014 Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 

2015 Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre 

2016 Institut d’Estudis Eivissencs 

2017 Centre d’Estudis de les Garrigues 

2018 Fundació Bosch i Cardellach 

2019 Museu Arxiu de Santa Maria – Centre d’estudis locals de 

Mataró 

 

Premi a la persona:  2005 el Sr. Ramon Amigó i Anglès  

   2006 el Sr. Salvador Carbó 

   2007 el Sr. Magí Travesset i el Sr. Josep Galan 

   2008 el Sr. Josep Sebastià Cid i Català 

   2009 el Sr. Albert Compte i Freixenet i el Sr. Josep Miquel Vidal  

    Hernández 

   2010 la Sra. Mercè Renom i el Sr. Joan J. Busqueta 

   2011 Mn. Benigne Marquès Sala 

2012 el Sr. Josep Riba i Gabarró 

2013 el Sr. Florenci Crivillé i Estragués 

2014 el Sr. Antoni-Lluís Carrió i Artigues (a títol pòstum) 

2015 el Sr. Joan Solé Bordas 

2016 el Sr. Artur Blasco i el Sr. Antoni Pladevall 

2017el Sr. Josep Vicent Frechina i el Sr. Joanquim Mallafré 

2018 el Sr. Xavier Sitges i Molins 

2019 els Sr. Mario Zucchitello i el Sr. Lluís Puig 


