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Introducció 

L’activitat del 2020 ha estat marcada per la crisi sanitària sobrevinguda per la covid-19.  

Tot i les incerteses i dificultats inicials ràpidament tant el patronat com l’equip 

professional de la fundació es van centrar en analitzar l’afectació de la situació en els 

centres d’estudis i adaptar els nostres projectes a les necessitats immediates que 

observàvem i que ens traslladaven. L’adaptació tecnològica va ser el primer pas important 

i l’ús de les TIC per donar visibilitat als projectes dels centres es va convertir en una 

prioritat. També el suport logístic a les entitats per poder desenvolupar les seves activitats 

per vies telemàtiques va formar part del dia a dia de la fundació. 

 

En aquest context destaquem la decisió de generar una APP adreçada a difondre les 

publicacions i projectes tant de l’Institut com dels centres d’estudis. Essent conscients de 

la importància de l’edició per a les entitats i de la necessitat de donar-les visibilitat 

juntament amb els projectes de recercat vam creure oportú posar en marxa aquesta APP.  

La iniciativa es va iniciar amb motiu de la no celebració de Sant Jordi l’abril de 2020 i ha 

tingut contingut per la bona acollida, pel fet que en la majoria dels casos s’ha fet de 

manera col·laborativa amb els centres i perquè permet posar a disposició de la gent 

aquesta informació de manera permanent. 

 

També hem posat especial èmfasi en la formació a les entitat en temes digitals i de 

comunicació i com, ja hem apuntat, en facilitar eines i fer acompanyament a les entitat en 

l’ús de les TIC per donar continuïtat a la seva activitat en format digital. 

 

El paper d’acompanyament a les persones de les entitats i d’altaveu de la situació del 

sector davant diferents fòrums han estat també part destacada de la nostra dedicació l’any 

2020. 
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PROJECTES I ACTIVITATS DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER 

- RECERCAT 

2020 

- Inicialment s’havia de celebrar al Vendrell, Capital de la Cultura Catalana 

2020, els dies 24, 25 i 26 d’abril. 

- El programa ja estava tancat i s’havia publicitat entre els centres els quals 

ja havien iniciat les seves inscripcions. 

- Donat el confinament, inicialment es va ajornar, i es va reprogramar per 

intentar celebrar-lo de manera presencial els dies 30, 31 d’octubre i 1 de 

novembre. 

- Finalment, el programa es va desenvolupar per via telemàtica els dies 29, 

30 i 31 d’octubre. 

- La carpa que habitualment s’instal·la a la ciutat que ens acull i que és el 

punt de trobada i de mostra de l’activitat dels centres es va convertir en 

una carpa virtual. Vam dedicar un número de la APP, que hem obert 

aquest 2020, a incorporar els continguts que haurien format part de la 

carpa i afegir les exposicions i els audiovisuals que havien de formar part 

del Mosaic Recercat. 

- El número dedicat al Recercat es pot consultar a: 

https://browser.buttonpublish.com/viewer/publicacions-

irmu/2246/sd/portada  

Està disponible per altres tipologies de dispositius. 

- Les presentacions i taules rodones es van celebrar a través de la 

plataforma zoom i es van retransmetre a través de les nostres xarxes 

socials. Actualment es poden recuperar al nostre canal de youtube. 

- El fet d’utilitzar el format digital ha permès que els continguts generats 

siguin encara consultables, que estiguin a disposició de les persones que 

no van poder assistir i arribar a nous públics que molt probablement no 

s’haurien desplaçat al Vendrell per seguir la jornada.  

- Per exemple: l’acte de presentació del protocol per al tractament del 

arxius té en aquests moments 216 visualitzacions i el lliurament dels 

premis acumula un total de 184 visualitzacions. 

https://browser.buttonpublish.com/viewer/publicacions-irmu/2246/sd/portada
https://browser.buttonpublish.com/viewer/publicacions-irmu/2246/sd/portada
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- A finals del 2020 vam iniciar els contactes amb la ciutat de Tortosa per a 

l’organització del Recercat 2021 i es van establir com a dates per a la 

seva celebració els dies 7,8 i 9 de maig. 

 

- ESPAI DESPUIG 

2020 

Edició de l’XI Espai Despuig analitza les oportunitats que ofereix el món 

digital a la recerca local. 

L’onzena edició de l’Espai Despuig va tenir lloc el dissabte 23 de febrer de 2019 

a Riudoms sota el títol Les oportunitats del món digital. Va ser un espai de 

reflexió i de debat entorn de les oportunitats que ofereixen els nous canals 

digitals a les entitats i als investigadors que fan recerca local.  

L’activitat va comptar amb el suport de la Fundació Josep Irla i de la Fundació 

Bancària la Caixa, ha consistit en una taula rodona en què hi han intervingut 

Anna Busom, cap de suport del Servei Tècnic i Inventari, Direcció General de 

Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, per parlar del repositori Europeana 

Local; Josep Lladós, director del Centre de Visió per Computador de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per parlar de la visió automàtica per 

ordinador i estratègiques de participació col·lectiva en projectes culturals, i 

Albert Pujol, graduat en Multimèdia i membre de la secció de cultura digital del 

Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre per parlar de les edicions digitals de les 

publicacions periòdiques dels centres. 

La taula va ser moderada per Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació 

General d'Arxius de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya i membre del patronat de l’Institut Ramon 

Muntaner. 

Com a resultat de la taula rodona es va genera un document de bones pràctiques 

que es faria arribar a les entitats amb recomanacions per iniciar el trànsit cap a 

l’edició digital. 
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El 2020 hem fet l’edició en format digital. Ens va semblar que seria interessant 

aprofitar la temàtica tractada i el fet que havíem creat l’APP per difondre les 

publicacions dels centres però també les pròpies perquè la publicació dels 

resultats de la taula es fessin en format digital i que servís d’exemple per a les 

entitats que estan estudiant adoptar aquest format per les seves edicions. 

L’enllaç on es pot consultar la publicació és: 

https://browser.buttonpublish.com/viewer/publicacions-irmu/2220/sd/  

També es va generar un pdf que s’ha incorporat a RACO perquè sigui 

consultable en obert. 

 

- REVISTA - MEMÒRIA 

2020 

- Enguany s’han preparat els textos de la revista-memòria del 2018 i també 

s’ha preparat l’estratègia de la nova línia de memòries on es farà balanç 

de manera periòdica dels nostres diferents àmbits d’actuació. 

 

- PORTAL I EINES DE DIFUSIÓ 

2020 

- S’han fet modificacions en la pàgina web en els apartats de transparència  

- S’ha realitzat l’auditoria anual en relació a la protecció de dades i s’han 

fer modificacions sobre la base de la nova normativa 

- S’ha treballat en relació a les diferents pàgines web dels Inventaris  

- S’han realitzat millores en relació al tema de l’accessibilitat i s’ha generat 

l’informe corresponent. 

- El 2020 van augmentar considerablement el nombre de visites al portal 

de l’Institut. Ha estat un punt de referència per a la recerca local i per a 

les iniciatives dels centres. Es tracta d’una dinàmica que s’ha consolidat 

al llarg de l’any. 

- També s’ha millorat el Butlletí setmanal que s’ha convertit també en un 

espai de referència no només de les notícies dels centres i de l’Institut 

sinó també com a canal de comunicació dels temes d’interès per als 

centres. 

https://browser.buttonpublish.com/viewer/publicacions-irmu/2220/sd/
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- CALENDARI DELS CENTRES  

2020 

- Distribució del calendari 2020 

- Recollida de la informació per al calendari 2021 i edició 

- La temàtica del calendari s’ha centrat en donar visibilitat a les activitats 

digitals realitzades des dels centres perquè serveixin als centres de model. 

 

-           RACO, DIALNET, CALAIX i DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS 

2020 

- S’ha continuat amb la incorporació de números de revistes. Hem acabat 

l’any amb 79 revistes incorporades i més de 500.000 visites a articles de 

centres d’estudis. 

- S’han enviat diferents revistes de centres per la seva avaluació per la 

incorporació de RACO. 

- S’han digital alguns números de revistes per poder-les incorporar a 

RACO 

- Hem incorporat una quarantena de les revistes que estan a RACO a 

Dialnet, gràcies a un conveni que hem signat amb ells. 

- El Departament de Cultura ha obert un apartat dedicat a la “Recerca local 

i comarcal” dins Calaix i s’han començat a incorporar monografies, 

revistes i d’altres materials que ja són consultables. 

http://calaix.gencat.cat/handle/10687/24506  

 

 

 

- ASSESSORAMENT A LES REVISTES DELS CENRES D’ESTUDIS 

2020 

- S’ha fet assessorament a diferents revistes científiques de centres 

d’estudis per a incorporar millores que permetin la seva incorporació a 

índexs d’avaluació. 

- La presència a Dialnet ajuda a millorar la seva puntuació a MIAR. 

 

http://calaix.gencat.cat/handle/10687/24506
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- FONS DOCUMENTALS  

2020  

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

Comarcal els mesos d’estiu que vam recuperar la presencialitat 

de manera parcial. 

- Manteniment del fons bibliogràfic i incorporació de les novetats 

al portal de l’Institut. 

 

 

-  DISTRIBUCIÓ DE LES PUBLICACIONS DELS CENTRES D’ESTUDIS A 

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

INTERNET 

2020  

 - Seguiment de les vendes i liquidació als centres de les vendes 

realitzades 

- Incorporació de nous títols 

- S’estudia la possibilitat d’incorporar els fons a la plataforma 

Libelista. 

 

 

- JORNADA INSTITUT RAMON MUNTANER 

2020  

 - La situació impossibilita fer-la el 2020 i es planteja per al 2022 

 

- PROJECTES EUROPEUS 

2020  

 - La jornada tècnica que s’havia de celebrar a Roquefort es va 

celebrar per via telemàtica “Cultura oral dels paisatges agraris a 

l’Euroregió Pirineus-Mediterrània”. Es va presentar l’estat de la 

qüestió per part del cas de Catalunya, centrat en el Priorat, a 

càrrec de la direcció de l’IRMU i de la Sra. Roser Vernet de 

Prioritat.  
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- El 2020 s’ha realitzat el treball de camp, les 6 entrevistes, s’han 

transcrit i s’han fet les fitxes que han servit de fase per preparar 

els plafons de l’exposició. 

- S’han fet reunions tècniques per tal de concretar l’estructura i 

continguts de l’exposició que es replicarà per als tres socis del 

projecte. 

- S’han realitzat reunions amb Prioritat per concretar el continguts 

de l’exposició per al cas de Catalunya. 

- Les entitats que han participat en el projecte són:  Departament 

de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca , Institut 

Ramon Muntaner, Prioritat, Le Saloir-Rocafort d’Occitània 
 

 

- CONVOCATÒRIES D’AJUTS, PREMIS I BEQUES 

2020  

 - Seguiment de les convocatòries anteriors 

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

 - Seguiment de la VII Convocatòria de la Beca de Recerca 

històrica “Terra d’Ateneus”.  

"Els ateneus al Poblenou i la Barceloneta: memòria popular de 

l’associacionisme cultural i polític a dos barris obrers", presentada 

per Maria Jesús Vidal, Sheila Garcia i Isabel Centeno. 

Aquest ajut, dotat amb 3.000 euros i la publicació del treball per 

l’editorial Afers, es va crear l’any 2014 per incentivar l’elaboració de 

projectes centrats en l’estudi de la repercussió social de 

l’associacionisme cultural ateneístic en algun indret de l’àmbit català i 

des del punt de vista històric. La convocatòria s’obre anualment a totes 

les persones investigadores dels centres d’estudis locals i comarcals. 

La iniciativa de convocar aquesta beca de recerca històrica sorgeix de la 

col·laboració entre l’IRMU i la FAC i compta amb el patrocini de 

l’Obra Social de la Caixa i el suport de la Direcció General de Cultura 

https://web.conselldemallorca.cat/cultura-patrimoni-i-esports
https://web.conselldemallorca.cat/cultura-patrimoni-i-esports
https://www.irmu.org/
https://www.irmu.org/
http://prioritat.org/
http://www.roquefort.fr/accueil/
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Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la 

Generalitat. 

 La segona edició de l'ajut a la recerca Francesc Salvà i Campillo, 

convocat pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner, s'ha atorgat a la proposta de 

treball L'arribada del ferrocarril a les Terres de l’Ebre: un patrimoni 

industrial passat, present i futur, de Ferran Modinos i Cèlia Mallafré. 

Dotada amb 4.000 euros, es tracta d'una beca que s'atorga a una recerca 

històrica i/o patrimonial sobre els diferents àmbits que configuren el 

patrimoni, la història i la cultura industrial, científica i tècnica de 

Catalunya (patrimoni moble, immoble i/o immaterial). L'ajut està 

destinat a donar suport d'una manera prioritària a investigadors/es joves, 

en període de formació o en les primeres etapes d'activitat investigadora. 

Valoració del Jurat 

El Jurat de l'ajut ha destacat l'interès del treball per abordar el passat, el 

present i el futur del ferrocarril a les Terres de l’Ebre, així com les línies 

d'aplicabilitat que proposa en relació al patrimoni vinculat. Considera que 

el treball aportarà dades que seran d'utilitat en els nous models de 

mobilitat i que el seu resultat final pot tenir incidència en les futures 

propostes de mobilitat en el territori i en els usos per al seu ric patrimoni 

ferroviari. 

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i el Museu Nacional de la Ciència i 

de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), a partir del conveni de 

col·laboració a partir del qual també s’ha creat la nova línia d’ajuts a 

projectes de patrimoni industrial, han obert enguany aquesta nova 

convocatòria, l’Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo, dotat amb 

4.000 euros, al qual poden optar els treballs de recerca històrica i/o 

patrimonial sobre els diferents àmbits que configuren el patrimoni, la 

història i la cultura industrial, científica i tècnica de Catalunya. 

 - Seguiment de la VII Beca Joan Veny 

 - Beques de Recerca “Francesc Eiximenis” 2020 
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El jurat de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis, convocades per 

l’Institut Ramon Muntaner amb el suport de la Diputació de Girona, ha 

acordat concedir les dues beques de recerca d’aquest 2020 als projectes: 

"Els Beguins a Girona. Orígens, persecució i aniquilació d'un grup 

herètic durant les corts de 1321"  d'Elvis Mallorquí i "El Testament 

de Cerverí de Girona i les figures clau del bisbat de Girona de finals 

del segle XIII" presentat per Camilla Talfani. 

Les beques, que tenen com a objectiu fomentar l'estudi en Ciències 

Socials i Humanes i en Ciències Naturals en l’àmbit territorial gironí, 

estan dotades amb 4.500 euros cadascuna i disposen d’un any de 

termini per a la seva realització. 

Com a complement a la convocatòria d’aquestes beques, la pròxima 

tardor, s’iniciarà el cicle de les «Converses Eiximenis». Organitzat per 

la Diputació de Girona, l’Institut de Patrimoni Cultural, la Biblioteca 

Pública de Girona, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana i l’Institut Ramon Muntaner, aquest cicle servirà per a 

presentar els treballs ja enllestits que han sigut mereixedors de les 

beques concedides en convocatòries anteriors.  

 - IVa edició del Premi de Recerca Jove Ramon Muntaner  

Aquesta convocatòria s’inclou dintre dels Premis de Recerca Jove, 

convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 

(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya tenen com a objectiu el 

foment de vocacions científiques entre el jovent. S’ha incrementat 

l’import de l’ajut a 850 euros. 

S’han realitzat gestions per incentivar que els centres d’estudis es posin 

en contacte amb els instituts per tal de fomentar treballs de recerca local 

i que a posteriori es puguin presentar al premi. 

 - El Museu Marítim de Barcelona i l’Institut Ramon 

Muntaner convoquen el XX Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt  
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El Museu Marítim de Barcelona i l’Institut Ramon Muntaner 

(IRMU) han convocat la XX edició del Premi de Recerca Josep 

Ricart i Giralt. El guardó té com a objectiu estimular les investigacions 

relacionades amb el patrimoni i la cultura marítima en l’àmbit de les 

terres de parla catalana, és per això que la temàtica del premi és el 

patrimoni i la cultura marítima vists des del punt de vista de les ciències 

socials (història, biografia, etnologia, sociologia, economia...). Segons 

les bases, s’hi pot concórrer a la convocatòria individualment o en 

equip, amb un sol treball. El treball que opti al premi, dotat amb 6.000 

euros i la  publicació del resultat de la recerca dins la col·lecció Estudis 

del Museu Marítim de Barcelona, es pot presentar a concurs fins al dia 

28 de juny de 2020 a les 14 hores, al Registre General del Consorci de 

les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. El treball 

guanyador s’haurà de realitzar en un màxim d’un any. 

Pel que fa al jurat del premi, estarà format per dues personalitats de 

reconegut prestigi del camp de la cultura marítima, per un representant 

del Museu Marítim i per un altre de l’IRMU.  Els criteris que sospesarà 

aquest jurat per a escollir el treball guanyador són, entre d’altres, 

l’interès científic del projecte presentat, la metodologia del treball, 

l’interès de la proposta des del punt de vista de la innovació o de 

l’interès general.  

Una vegada reunit el Jurat del XXI Premi de Recerca Josep Ricart i 

Giralt 2020, constituït pels següents membres: Dr. Jaume Mascaró 

Pons, Sra. M. Carme Jiménez, i, Dr. Jordi Ibarz Gelabert i Dr. Enric 

García Domingo, i per resolució de la direcció general del Consorci de 

les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en col·laboració 

amb l’Institut Ramon Muntaner Fundació Privada dels Centres 

d'Estudis de Parla Catalana, s'ha considerat per unanimitat, concedir el 

Premi al treball: Els oficis del mar a la Barcelona moderna (segles XVI 

- XVII): família i societat del Sr. Alfredo Chamorro Esteban.  
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 - Assessorament a la Coordinadora de Pastorets per a la 

convocatòria d’un premi de recerca 

 

- ACOLLIDA D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 

2020  

 - Gestió de l’estudiant en pràctiques de la UOC que ha estat 

vinculat al projecte “Pobles abandonats”. 

 - Contactes amb diferents universitats per concertar noves 

pràctiques: URV i Udl 

 

CENTRES D’ESTUDIS I ENSENYAMENT 

2020  

 - Participació en la preparació del II Fòrum internacional 

Educació i Tecnologia (FIET) promogut des de la URV amb la 

cocoordinació de la línia que parla de cultura-ensenyament i 

tecnologia. Tindrà lloc l’octubre del 2021. 

- S’ha creat el grup de treball de la línia 

 

 

- CENTRES D’ESTUDIS/UNIVERSITATS I RECERCA 

2020  

 - Enviat el document final de les propostes d’indicadors a les 

Universitats de Lleida i Girona per tal que fessin una primera 

avaluació. 

- Des de Lleida havien de crear una comissió per valorar el 

document i perquè es poguessin començar a concretar els 

convenis però la pandèmia ho ha endarrerit. 
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- EUROPA NOSTRA 

2020  

 - Incorporació com a membre associat 

 - Traducció al català i enviament del Manifest del dia d’Europa 

per ser incorporat a les traduccions presents a la seva web. 

 - Creació d’una comissió de treball. 

 - Promoció de diferents candidatures als premis del 2021. 

 - Participació en diferents activitats que han proposat. 

 

 

- TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN 

2020  

 - Gestió econòmica 

 - Seguiment dels projectes 

 - Sol·licitud i justificació de subvencions 

 - Llei de transparència i de protecció de dades 

 - Seguiment del tema de l’adscripció 

 - Preparació del Balanç Social de la Fundació 

 - Incorporació dels temes d’accessibilitat en els materials 

elaborats 

 - Adaptació de tot el sistema informàtic d’intranet per treballar en 

el núvol – en línia. 
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PROJECTES COORGANITZATS O AMB EL SUPORT DE L’IRMU 

- EXPOSICIONS 

2020  

 “ Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”  

- L’exposició ha continuat la itinerància, tot i que el nombre 

d’espais on s’ha programat ha estat reduït a causa de les 

limitacions de la pandèmia.  El mes de novembre va estar 

programada a la Biblioteca pública de Tortosa. 

 “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 

Catalunya” 

- El mes de març es va realitzar l’acte de cessió de l’exposició a 

Mura, a la seu del Parc Natural de St. Llorenç de Munts. 

- S’ha gestionat la devolució dels objectes cedits pels museus de 

l’OPEI i s’han substituït per peces d’antiquari o còpies. 

 L’Envelat 

- Participació en la itinerància 

 Espai i Festa. Topografia urbana de la festa a Barcelona 

- Seguiment de la itinerància i participació en la programació.  

 
 Exposició “Patrimoni contra les cordes” de la Fedines 

- Participació de la tècnica Elena Espuny en la preparació de 

l’exposició. 

 “El corpus als barris i viles de Barcelona: les octaves” 

- Nou projecte amb els grups de recerca de Barcelona que 

s’emmarca en la commemoració del Corpus 700 anys. 

 

- PROJECTE “ELS DIPUTATS DE LA MANCOMUNITAT” 

2020 

- Pendent de realitzar la presentació oficial. 

- S’ha presentat en diferents Trobades d’entitats. 
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- S’ha plantejat un tema de possible ús indegut de les dades derivades del 

projecte que està pendent de resoldre. 

 

 

- PARTICIPACIÓ EN EDICIONS 

2020 - IV Simposi de Focs.. 

- Presentació de la publicació de la V Beca de Recerca Històrica 

“Terra d’Ateneus” a Girona 

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

consell de redacció, ressenyes, agenda i noticiari. 

- Edició de l’ Espai Despuig 2019. 

- Edició del llibre del I Congrés de Jota. 

- Edició del llibre de l’XI Col·loqui Internacional d’Estudis 

Transpirinencs. 

- Participació en l’edició de la II Jornada d’historiografia local.  

- Diferents edicions de l’APP. 

- Participació en l’edició de Frontissa. 

 

- CARNET RECERCAT 

2020  

 - Gestionar la renovació dels carnet que caduquen. 

- Es tracta d’un dels projecte que més s’ha alentit més a causa de 

la pandèmia. 

 

- FIRA DEL LLIBRE EBRENC 

2020  

 - Celebració de l’edició 2020 en directe i en format digital 

La dissetena edició de la Fira del Llibre Ebrenc s'ha dut a terme en el 

marc del confinament en el qual ens trobem. Per aquest motiu aquesta 

edició ha adaptat el seu format per convertir-se en la Fira del Llibre 

Ebrenc digital, integrant-se dins del programa de la tretzena edició 

del Litterarum-Móra d'Ebre. 

Enguany, els organitzadors han estat l'Ajuntament de Móra d’Ebre, la 

Institució de les Lletres Catalanes, el Consell Comarcal de la Ribera 
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d'Ebre, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i l'Institut Ramon 

Muntaner. 

Així doncs, la Carpa de la Fira del Llibre Ebrenc digital no s'ha instal·lat 

com és habitual als darrers anys a la Plaça de Dalt de Móra d'Ebre, sinó 

que s'ha reinventat per donar visibilitat a les novetats ebrenques i oferir 

la possibilitat d'adquirir-les. 

Les llibreries Bassa de Móra d'Ebre, El Núvol de Móra la 

Nova, Viladrich de Tortosa i Guaix d'Amposta i l'IRMU han fet 

possible la realització de la carpa virtual i han estat els responsables de 

les tres sessions de recomanacions de llibres, a través de la 

plataforma Watchity (amb la qual s'han portat a terme tots els actes en 

directe del Litterarum digital). 

Per mitjà de la carpa virtual, durant aquests quatre dies, es podien 

comprar en línia les darreres novetats ebrenques i, a més, també es podia 

accedir a un enllaç permanentment de libel·lista on es poden comprar 

llibres ebrencs dels darrers tres anys. 

Al llarg de tres sessions, Rosa Cubelles (llibreria Guaix 

d’Amposta), Mercè Roca (IRMU), Sergio Bassa (llibreria Bassa de 

Móra d’Ebre), M. Carme Jiménez (IRMU), Sònia Moreno (llibreria El 

Núvol de Móra la Nova) i Ester Galindo (llibreria Viladrich de Tortosa) 

han presentat 60 novetats de narrativa, assaig, poesia o literatura infantil 

i juvenil. Entre elles es trobaven diferents títols editats o promoguts des 

de centres d'estudis. 

Al llarg d'aquests dies, tot i la situació d'excepcionalitat, s'han venut 500 

exemplars durant aquesta edició de la Fira del Llibre Ebrenc digital. 

L'IRMU també ha coordinat l'activitat Llibre Ebrenc Internacional, on 

quatre estudiants d'universitats europees que van participar en aquesta 

activitat en presencial al 2019 explicaven la seva experiència en conversa 

amb 4 persones triades per l'organització. Aquest projecte comptà amb el 

suport de l'àrea de llengua i universitats de l'Institut Ramon Llull. 

A més, l'IRMU va completar la seva participació en el Litterarum digital 

a la tercera taula de debat, enguany coordinada pel Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre i centrada en el món de la il·lustració, amb els parlaments 

de la Sra. Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural i presidenta de l'IRMU, que es va encarregar 

fer la presentació de l'activitat.  

Pel que fa al Litterarum digital, les xifres apunten a més de 2.000 

espectadors que han pogut gaudir d'algun dels 21 actes en directe. Així 

mateix, 180 programadors, procedents del conjunt dels territoris de parla 

catalana i d'alguns indrets d'Europa, han pogut seguir els actes específics 

per als programadors.  

 

- Participació en la Setmana del Llibre en català amb la marca 

“Llibre Ebrenc” 

https://www.litterarum.cat/fira-del-llibre
https://www.watchity.com/
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- COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENC 

2020  

  

- Reunions preparatòries de la XII edició que tindrà lloc al 

Ripollès la tardor del 2021. 

- Pendent de presentació l’IBIX de l’XIa edició. 

 

- VINCULATS A LA CCEPC 

2020  

 - Participació en les reunions preparatòries del XII Congrés 

centrat en l’Associacionisme cultural, participació en l’equip 

tècnic de l’activitat en format digital i participació en la taula 

rodona final sobre present i futur de l’associacionisme. 

- Participació en l’Assemblea a Tossa de Mar i en les diferents 

reunions de junta. 

- Preparació de textos, entrevista i ressenyes per Frontissa. 

- Participació en les reunions per a la renovació de la pàgina web 

institucional. 

 

- JORNADES D’HISTORIOGRAFIA LOCAL 

2020  

 - Participació econòmica en el llibre de la II edició. 

- Reunions preparatòries de la IIIa Jornada. 
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- PROJECTE “POBLES ABANDONATS. UNA HERÈNCIA UNIVERSAL 

PER AL CONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

2020  

 - S’ha dissenyat i posat en marxa el gestor de continguts per al 

treball de camp. 

- S’ha recollit un primer estat de la qüestió sobre el tema per part 

dels diferents grups de treball. 

- S’ha iniciat la introducció de fitxes de recursos documentals i de 

pobles. 

- S’ha iniciat el disseny de la pàgina web. 

 

- CONGRÉS INTERNACIONAL ELS JOCS EN LA HISTÒRIA 

2020  

 - S’han celebrat les primeres reunions per a la celebració del III 

Congrés Internacional “Els Jocs en la història” que tindrà lloc a la 

Universitat de Vic l’any 2022. 

 

 

- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR I 

ASSOCIACIONISME CULTURAL 

2020  

 - Participació en els programes de l’Observatori del Patrimoni 

Etnològic i Immaterial. 

 - Inventari del patrimoni cultural immaterial 

o S’ha treballat en la creació d’un nou gestor de continguts 

o S’ha traspassat la informació de la web de l’Ipcite al nou 

gestor i a la nova web. 

o Està en procés el traspàs dels altres inventaris. 

o Està en procés la creació de la web mare que reculli la 

informació dels diferents inventaris. 

 - Seguiment dels projectes de patrimoni etnològic dels centres i 

assessorament 

 - Participació en les gestions per a la celebració del Vè Simposi a 

Mallorca. 
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 - Seguiment edició congrés de jota. 

 - Participació en les reunions preparatòries del II Congrés de Jota 

que tindrà lloc el mes de maig de 2021 a Falset. 

 - Preparació de la celebració de l’XI Trobada de Pedra Seca dels 

Països Catalans que se celebrarà el novembre de 2021 a Móra la 

Nova. 

 - Participació en les gestions per la participació de Catalunya en 

el projecte vinculat a les Torres de Guaita i els drets civils 

proposat des del Consell Insular de Mallorca. 

 

- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI 

CULTURAL 

2020  

 - Taula rodona de presentació del Protocol de gestió dels arxius 

de les entitats en el marc del Recercat 

- Col·laboració en la celebració de les Jornades Europees de 

Patrimoni. 

 

- VINCULATS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA  

2020  

 - Resolució i tancament de la VII Beca. 

- Renovació de la presència en el Cens d’entitats de Foment de la 

Llengua. 

 

 

- VINCULATS AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

2020  

 - Participació en el Jurat del Premi Ricart i Giralt. 

 - Organització de la VII edició de la Jornada de recerca local, 

història i patrimoni marítim. 
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- GRUPS DE RECERCA LOCAL DE BARCELONA 

2020  

 - Itinerància de l’exposició “Espai i Festa. Topografia urbana de 

la festa a Barcelona”. 

- Inici de les reunions per la producció de l’exposició “El corpus 

als barris i viles de Barcelona: l’octava”. 

 - Primeres reunions de la III Jornada dels grups de recerca i arxius 

de Barcelona 

 

 

- TROBADA DE PEDRA SECA DELS PAÏSOS CATALANS 

2020  

 - Participació en la preparació de la primera circular  

- Contactes per a l’elaboració del programa 

 

- PARTICIPACIÓ EN JORNADES I CONGRESSOS ORGANITZATS 

AMB D’ALTRES INSTITUCIONS O PELS CENTRES D’ESTUDIS 

2020  

 - Seguiment de les Comissions Cíviques de Patrimoni 

 - Trobades territorials d’entitats celebrades en format digital 

 - Tastets de Patrimoni de Tarragona a través de l’APP 

 - Finestres al Territori 2020 

 - Jornada del Festival de Músiques en Terres de Cruïlla celebrada 

a la Sénia, octubre de 2020. El títol “Música i Arts Visuals”. 

 - Jornada sobre patrimoni industrial celebrada a Alfarràs. 

 - Participació en les activitats de la Comissió de Cultura de la 

Coordinadora Catalana de Fundacions. 

 - - Participació en les reunions entre el diferents directors 

territorials i els centres d’estudis per avaluar les afectacions de 

la Covid. 
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 - Convocatòria de la jornada formativa “Estratègies de 

comunicació” adreçada als centres d’estudis. 

 

 

- CONVERSES EIXIMENIS 

2020  

 Celebració de la primera sessió de la II convocatòria de les 

Converses Eiximenis. 

 

 

- ALTRES COL·LABORACIONS 

2020  

 - FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

o VII Premi de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus”. 

o Presentacions de la Va Beca. 

o Reunió del Jurat Premi Ateneus. 

o Reunió per establir possibles col·laboracions. 

 
 
 

- PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 

2020  

 - Projecte Catalunya sud 2040 

 - Participació en la comissió de cultura de la Coordinadora 

Catalana de Fundacions 

 - Participació en diferents reunions amb la Conselleria de Cultura 

per avaluació dels efectes de la Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


