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El 3 de juliol de 2018 l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) celebrava el seu quinzè aniversari. Quinze 

anys de creixement pausat, discret però ferm. 

L'IRMU ha estat un espai de confluència entre l'Administració i la societat civil que ha permès 

reforçar tot un col·lectiu, el dels centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcal dels territoris 

de parla catalana, partint sempre de l'anàlisi de les seves potencialitats i mancances, i contribuir, 

d'aquesta manera, a fer més ampla la base de la cultura catalana. 

D'aquesta etapa podem destacar la construcció d'una xarxa estructurada; un increment de la 

visibilitat del conjunt de l'activitat i projectes dels centres, l'apropament a l'àmbit acadèmic, facilitant 

un millor accés a la seva producció científica i un coixí estructural que facilita el funcionament de les 

entitats.

Cal, però, mirar endavant i pensar en dissenyar un futur de treball col·lectiu que ens permeti 

consolidar els projectes nous. S'ha de consolidar la xarxa i millorar la interrelació amb d'altres 

col·lectius; generar nous projectes de treball conjunt que tinguin un retorn social; fer més visible la 

important tasca de transferència de coneixement que fan els centres a la societat, i reforçar la 

incorporació de les tecnologies de la informació tant en el dia a dia de les entitats com en el contacte 

amb el seu entorn; fer un apropament cap a sectors més joves de la població fent-los partícips dels 

diferents projectes que es generen des dels centres i buscar referents internacionals, i participar en 

els debats principals vinculats a temes de patrimoni

L'objectiu és continuar avançant, tenint molt clara quina és la missió i com ho volem fer, des del 

respecte a la diversitat del col·lectiu i oberts a la suma d'esforços, a la col·laboració amb d'altres 

sectors culturals i acadèmics, tal i  com ho hem fet des del primer dia.

Gràcies a tots aquells que heu format part de l'IRMU en aquests 15 anys, a tots els 

que l'heu fet créixer i heu contribuït a fer realitat i molt viva una xarxa molt potent de 

centres d'estudis que encara el futur amb optimisme i ganes de fer país.

M. Àngels Blasco

Directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural

Presidenta de l’Institut Ramon Muntaner

Quinze anys de creixement ferm
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Volem seguir avançant, 
des del respecte a la 

diversitat del col·lectiu i 
oberts a la col·laboració 

amb d'altres sectors 
culturals i acadèmics 

“



L’INSTITUT RAMON MUNTANER

Missió, visió i valors
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La cultura local és un 
valor essencial a 

l'hora de potenciar la 
cohesió social

“

L'Institut Ramon Muntaner, des de la seva creació el 3 

de juliol de 2003, 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 amb altres àmbits culturals, amb el conjunt de 

la societat i, més concretament, amb el seu entorn més 

immediat. 

Des de l'Institut Ramon Muntaner creiem fermament 

que la cultura local, a més, és 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 valors 

patrimonials locals o comarcals es legitima aquesta 

herència que és reflex de les formes de vida de les 

persones. En aquest sentit, la xarxa de centres d'estudis 

realitza una tasca indispensable per a la socialització de la 

cultura i del coneixement, i el suport que des de l'Institut 

s'ofereix a aquestes entitats afavoreix l'enfortiment, 

visibilitat i consolidació d'aquest teixit associatiu cultural. 

Els valors de l'Institut Ramon Muntaner són el reflex 

d'aquells que caracteritzen els centres d'estudis als quals 

es dedica, entre els quals destaquen la pluralitat 

ideològica, l'altruisme cultural, la responsabilitat social i el 

sentiment de pertinença al territori. 



Per a qui treballem?
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Associació El Llibre de la Vida

Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià (FIECOV)

Associació Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat 

Institució Alfons el Magnànim

Instituto de Estudios Comarcales Hoya de Buñol - Chiva

Associació Cultural La Massa

Cercle d'Agermanament Occitano-Català (CAOC)

Associació Amics del Tossal de les Tenalles - Sidamon

Grup d'Investigació Coses del Poble de Mequinensa

Dins de l'entramat de l'associacionisme cultural dels 

territoris de parla catalana, els centres d'estudis locals i 

comarcals no només són una de les branques amb més 

presència a peu de territori, sinó que també són una eina 

imprescindible en la tasca de recerca, difusió i 

dinamització social del seu entorn.

Hereus dels erudits locals de finals del segle XIX, els 

centres d'estudis actualment recullen les noves realitats de 

la cultura i la recerca, amb l'extensió de la formació 

universitària i la professionalització en l'àmbit de la 

cultura i el patrimoni, que fan que siguin unes entitats 

plenament vigents, a hores d'ara.

Aquest 2018, a la base de dades de la web de l'Institut 

Ramon Muntaner, es recullen fins a 345 centres d'estu-

dis, amb la incorporació de 9 entitats més. 

Entitats incorporades a l’Institut Ramon Muntaner durant 2018

IRMU’l



Localització territorial dels centres d'estudis 2018

Barcelona 121
Penedès 25
Tarragona 43
Terres de l'Ebre 44
Lleida 33
Girona 25
Balears 7
País Valencià 34
La Franja 7
Catalunya del Nord 4
Andorra 1
Alguer 1

“
345

centres d'estudis
associats

121

7

1

7

4

34

33 25

43

44

25

1

10

Cercador centres d’estudis:

www.irmu.org/centers/centers
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Organigrama institucional

Patrons en representació de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENTA

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

Associacionisme Cultural

Com a fundació, l'Institut Ramon Muntaner està constituït 

institucionalment per un Patronat de 14 membres, 7 dels quals 

VICEPRESIDENT PRIMER

Sr. Ferran Bladé Pujol,           
director dels Serveis Territorials 
de Cultura a les Terres de l'Ebre

VOCAL

Sra. Montserrat Nadal Milà,           
cap del Servei de Foment de 
l'Ús del Català de la Direcció 

General de Política Lingüística

Personal fix

VOCAL

Sr. Enric Cobo i Barri,              
cap del Servei de 

Coordinació General d'Arxius 
de la Generalitat de 

Catalunya

VOCAL

Sra. Misericòrdia Camps Llauradó,    
vicerectora de Relacions 
Institucionals, Cultura i 
Compromís Social de la 

Universitat Rovira i Virgili

VOCAL

Sr. Jaume de Puig i Oliver, 
vicepresident de l'Institut 

d'Estudis Catalans

VOCAL

Sra. Eva Vallespí Suñé,      
regidora de Cultura de 

l'Ajuntament de Móra la 
Nova

PERSONAL
EVENTUAL

DIRECTORA ADJUNTA A DIRECCIÓ

TÈCNICA DE DOCUMENTACIÓ

TÈCNICA DE PROJECTES

TÈCNIC DE DOCUMENTACIÓ

TÈCNICA DE PROJECTES

Sra. Núria Sauch Cruz

Sr. Carles Barrull Perna

Sra. Elena Espuny Arasa

Sra. Pineda Vaquer Ferrando

Sra. Mercè Roca i AlcainaSra. M. Carme Jiménez Fernández

Francesc Fortuño Bonet, 
tècnic superior

PERSONAL EVENTUAL
DE PRÀCTIQUES

Sílvia Besó Úbeda,
auxiliar administrativa

PROGRAMA
GARANTIA 30+

Ariadna Jiménez Claveria,
tècnic mitjà
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Personal eventual

PROGRAMA
FEM OCUPACIÓ

Judit Hernández Perelló,
auxiliar administrativa

I N S T I T U T  R A M

IRMU’l



Patrons en representació de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

VOCAL I SECRETARI

Sr. Francesc Viso,                        
secretari tècnic de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana

VICEPRESIDENT SEGON

Sr. Josep Santesmases i Ollé,     
president de la Coordinadora de 

Centres d'Estudis de Parla Catalana

Comitè de direcció

VOCAL

Sr. Narcís Figueras i Capdevila, 
vocal de la Junta de la CCEPC 
i president del Centre d'Estudis 

Selvatans

VOCAL

Sr. Jaume Mascaró Pons,   
president del Consell 
Científic de l'Institut 
Menorquí d'Estudis

VOCAL

Sr. Carles Riba Romeva,          
vocal del Centre d'Estudis 

Comarcals del Baix 
Llobregat

VOCAL

Sra. Pilar Tarrada Gol,        
membre de l'Institut 

d'Estudis Penedesencs

VOCAL

Sr. Manel Pastor i Madalena, 
secretari de la Federació 

d'Instituts d'Estudis Comarcals 
del País Valencià (FIECOV)
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PRESIDENTA DEL PATRONAT

VICEPRESIDENT PRIMER VICEPRESIDENT SEGON

VOCAL I SECRETARI

VOCAL

VOCAL

VOCALPROGRAMA (2017-2018)
GARANTIA JUVENIL

Héctor Isidro Lobón

PROGRAMA (2017-2018)
GARANTIA JUVENIL

Ariadna Sentís Torres

PROGRAMA (2018-2019)
GARANTIA JUVENIL

Elena Parra Palliso

PROGRAMA (2018-2019)
GARANTIA JUVENIL

Sandra Ordoño Cugat

Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira

Sr. Ferran Bladé Pujol  Sr. Josep Santesmases i Ollé

Sr. Francesc Viso i Rodriguez

Sr. Narcís Figueras i Capdevila    

Sra. Montserrat Nadal Milà

Sr. Enric Cobo i Barri

han estat designats per la Generalitat de Catalunya i els altres 

7 per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

O N  M U N TA N E R



Impuls de la          

col·laboració entre els     

centres d'estudis i d'altres 

institucions i Administracions 

amb el convenciment que     

la suma d'esforços    

multiplica.

Posicionament de la recerca 

local en els circuïts acadèmics i 

proposta de participació de les 

revistes dels centres d'estudis en 

el projecte RACO. S'han introduït 

fins a 70 revistes a RACO i és la 

segona institució amb major 

nombre de publicacions 

incorporades després de la 

Universitat de Barcelona.

15 ANYS, 15 FITES

S'ha passat de 65 

centres documentats 

el 2003 a 345 de 

registrats al  portal 

www.irmu.cat.

www.irmu.cat

Som l'altaveu de la 

cultura i la recerca 

feta des del 

territori.

Promoció d'activitats i 

projectes en el conjunt 

dels territoris de l'àmbit 

lingüístic català: 

Perpinyà, l'Alguer, Otos, 

Calaceit o Andorra, 

entre d'altres.

www.irmu.cat
El portal www.irmu.cat                           

i les eines de comunicació que           

se'n deriven s'han convertit en un      

espai de referència per a la historiografia                                

local, amb un total de 2.463 publicacions 

introduïdes 8.881 , que han rebut fins a 2

visites de 17.107 usuaris                                     

l'any 2018. 
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Transformació des de 

l'existència d'un col·lectiu 

arrelat al territori a una xarxa 

interconnectada i visible. Un 

exemple en són la quinzena 

de trobades territorials 

d'entitats que se celebren 

anualment.

12



Suport per a la 

incorporació del 

món digital en el 

dia a dia de les 

entitats.

Coproducció d'exposicions de 

llarga itinerància, que generen 

activitats complementàries i que 

tenen incidència en les entitats i 

el territori que les acull.

Les subvencions atorgades han contribuït a la inversió econòmica 

de proximitat per part de les entitats. Un percentatge important 

dels recursos destinats a les activitats, els projectes i les 

publicacions realitzats des dels centres d'estudis reverteixen en 

les persones i empreses del seu entorn més proper. 

Creació de premis i beques             

de recerca per tal d'aprofundir      

en diferents àmbits del 

coneixement i per potenciar la 

recerca jove en el context local. 

Un exemple en seria la beca 

Joan Veny, de la qual ja s'han 

convocat sis edicions.

 Inici de projectes en el marc 

d'Europa i contacte amb 

diverses entitats                       

i organitzacions              

d'aquest àmbit.

Entitat de referència          

a l'hora de coordinar 

projectes transversals i 

que necessiten de la 

connexió directa amb        

el territori.

L'IRMU ha construït      

un projecte des del rigor,  

la proximitat, el respecte i 

la coherència amb els 

seus objectius 

fundacionals.

13

Millora de la 

connexió amb el 

món universitari.



L’INSTITUT RAMON MUNTANER, PUNT DE TR

Recercat 2018

Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018, va ser 

l'escenari de la catorzena edició del “Recercat. Jornada 

de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana”. 

Aquesta trobada, organitzada per l'Institut Ramon 

Muntaner amb la col·laboració, en aquesta ocasió, de la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Estudis del Bages, 

té com a objectius, per una banda, projectar l'activitat de 

recerca i difusió cultural individual i col·lectiva dels 

centres d'estudis de recerca local i comarcal més enllà del 

seu entorn més proper i, per l'altra, compartir les seves 

activitats, els projectes i les publicacions amb el conjunt 

de la societat. 

És per això que aquesta és una jornada itinerant, 

aprofitant com a seu la localitat que aquell any ha estat 

triada com a Capital de la Cultura Catalana. A més, el 

Recercat també vol ser un punt de trobada en què les 

persones que integren els centres d'estudis locals i 

comarcals de parla catalana es reuneixin per establir 

coneixences, intercanviar idees i projectes, i promoure 

debats. 

D'aquesta manera, els dies 12, 13 i 14 d'abril de 2018, 

Manresa es va convertir en la capital de la cultura i la 

recerca local dels territoris de parla catalana, amb 

activitats i espais com ara la fira de centres d'estudis, en 

què s'hi van presentar les novetats editorials de la recerca 

local i comarcal del conjunt dels territoris de parla 

catalana, així com una exposició de pòsters que mostren 

els projectes més destacats dels centres i instituts 

d'estudis locals i comarcals participants.

En l'aparat d'activitats no hi va faltar la tradicional taula 

“Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil”, que 

aquesta vegada va portar per títol “El patrimoni industrial, 

estudiar-lo, posar-lo en valor i estimar-lo”. En la secció de 

documentals, on es treballava la memòria com a recurs 

històric i social, s'hi van poder visionar dos treballs, Orgull 
de baix. Memòria de paisatge i Viure en una dictadura. 
Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-
1959). 

Per últim, en l'apartat de mosaic 

d'experiències es va presentar 

la Fira Mediterrània de 

Manresa, mentre que al 

Mosaic Recercat es van 

donar a conèixer els 

últ ims projectes que 

estan duent a terme els 

centres d'estudis locals i 

comarcals de parla catalana, 

14



com ara les recerques sobre els forns d'oli de ginebre de 

Riba-roja d'Ebre i les cases de la Barceloneta, entre 

d'altres.

Com a activitats complementàries, en aquesta edició del 

Recercat també s'hi van poder visitar les exposicions 

“Patrimoni oblidat, memòria literària”, “125è Aniversari 

Tram ferroviari Móra la Nova – Faió, 1892-2017” i 

“Lingüistes pel carrer”, a més de l'espai Recerxic, amb 

tallers er als més petits pensats des de la recerca local.

Aquesta catorzena edició del Recercat ha comptat amb 

la participació de 128 centres d'estudis. Els centres 

d'estudis participants procedien dels àmbits territorials 

següents: 

Al llarg de les catorze edicions del Recercat, s'ha 

passat dels 40 centres participants a la primera 

edició, a Esparreguera, l'any 2005, als 128 del 

2018, triplicant les dades de participació dels 

centres:

15

Evolució de centres participants en 
el Recercat 2005 - 2018

Àmbits territorials
dels centres d’estudis

participants en el
Recercat 2018
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Fotografia: Institut Ramon Muntaner

OBADA



“

16

El Recercat també és l'escenari en 

què es lliuren els guardons que 

porten el mateix nom i que 

premien la trajectòria d'una 

entitat de recerca local i d'una 

persona vinculada als centres 

d'estudis. En aquesta edició, els 

Premis Recercat van guardonar, en la 

modalitat d'entitat, la Fundació Bosch i Cardellach, i, en el 

premi a la persona, Xavier Sitges i Molins. En tots dos 

casos s'ha volgut reconèixer la llarga trajectòria de recerca, 

investigació i difusió del patrimoni de les comarques de la 

Catalunya Central que han dut a terme els dos guardonats.

Fundació Bosch i Cardellach. Amb seu a Sabadell i 

constituïda l'any 1942, té com a principal objectiu 

promoure els estudis locals i comarcals i ser lloc de 

trobada, de reflexió i de debat dels estudiosos locals i de la 

ciutadania. 

Per tal de dinamitzar i potenciar l'intercanvi de 

coneixements i d'experiències entre els membres de 

l'entitat i el conjunt de la ciutadania sabadellenca i 

vallesana, organitza, al llarg de l'any, un seguit d'activitats 

ben diverses que van des de les conferències fins als 

seminaris, passant pels debats i els cursos. 

Convoca, juntament amb altres organismes, premis de 

recerca, com ara el Premi Montserrat Miró i Marimon i 

Fem + matemàtiques a Sabadell, i la Beca d'Història Local 

Miquel Carreras. També publica documents inèdits de 

caràcter local i comarcal d'interès per als estudiosos.

Xavier Sitges i Molins. Nascut a Sallent l'any 1921, és 

advocat i historiador. Va estudiar dret a Barcelona i es va 

establir a Manresa el 1946. Políticament i socialment 

sempre ha estat una persona compromesa amb els ideals 

de catalanisme, democràcia, llibertat i justícia social. 

Des de la seva tasca com a advocat, durant el 

franquisme i la transició  va assessorar i defensar 

represaliats pel franquisme, així mateix, va ser un lluitador 

actiu i va contribuir a la democratització de la vida política 

de la ciutat. 

Culturalment, és un apassionat i un gran divulgador de 

l'art i de la història del Bages, sobretot del patrimoni 

medieval i barroc. Sitges és l'historiador en actiu de més 

edat de la comarca. Ha escrit més d'un centenar d'articles 

en moltes de les capçaleres culturals de la comarca i 

també ha publicat 11 llibres i opuscles sobre el patrimoni 

de la zona. La seva llarga trajectòria cívica i professional ja 

el va fer mereixedor, l'any 1986, del Premi Bages de 

Cultura, convocat per Òmnium Cultural.

Premis Recercat 

La Fundació Bosch i 
Cardellach i l’advocat i 

historiador Xavier Sitges, 
guardonats amb els 

Premis Recercat 2018

què es lliuren els guardons que 

IRMU’l



“
La Fira del Llibre Ebrenc, 
dedicat exclusivament als 
autors de Terres de l'Ebre, 
ha rebut un 15% més de 

públic aquest 2018
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Fira del Llibre Ebrenc 

Entre el 24 i el 27 de maig de 2018, l'Institut Ramon 

Muntaner, juntament amb el Centre d'Estudis de la Ribera 

d'Ebre i l'Ajuntament de Móra d'Ebre, va organitzar la Fira 

del Llibre Ebrenc, que aquest 2018 ha arribat a la 

quinzena edició. 

Aquesta fira està dedicada exclusivament als autors i les 

autores de les Terres de l'Ebre i la seva àrea d'influència, i 

també a llibres que, tot i ser escrits per autors de fora de les 

Terres de l'Ebre, tinguin una temàtica referent a aquest 

territori que abraça les quatre comarques de l'Ebre i les 

que hi estan culturalment vinculades, com són les del 

Priorat, l'Aragó catalanòfon i el Maestrat. En aquesta fira, 

les edicions dels centres d'estudis hi tenen un lloc 

especial, amb el supermercat de revistes, en què s'hi 

poden trobar les publicacions periòdiques d'aquestes 

entitats.

Com a novetats d'aquest 2018 cal destacar, en primer 

lloc, que la Fira del Llibre Ebrenc es va obrir un dia més, de 

dijous a diumenge, a més del nou emplaçament, a la 

plaça de Dalt de Móra d'Ebre, molt més cèntric i proper al 

nucli antic i que ha representat un increment d'un 15 % de 

l'assistència de visitants respecte a l'edició de l'any passat. 

Per últim, cal sumar-hi la incorporació de la llibreria El 

Núvol de Móra la Nova, especialitzada en llibre infantil i 

juvenil, a les llibreries de referència de la Fira: Bassa de 

Móra d'Ebre, Viladrich de Tortosa i Guaix d'Amposta.

Els assistents a la fira, a més de poder visitar la llibreria, 

en què s'hi van poder trobar més de 2.000 títols d'autors i 

llibres ebrencs, van poder assistir a les presentacions 

d'una trentena de publicacions i també a la Jornada del 

Llibre Ebrenc, que es va ampliar a tres sessions, les dues 

primeres adreçades a la dinamització de les biblioteques 

escolars i municipals de cara al foment de la lectura entre 

els joves, mentre que la tercera es va dedicar a la 

comunicació de la història a través dels llibres i de les 

revistes.

Fotografia: Sirga Comunicació



Trobades de centres d’estudis 

Les trobades anuals de centres d'estudis han proliferat 

durant els darrers anys com una fórmula perquè les 

entitats de recerca local i comarcal posin en comú la tasca 

que duen a terme, així com per establir projectes 

col·laboratius i pautes de treball en l'activitat d'aquestes 

entitats. Aquestes trobades sovint són temàtiques, per la 

qual cosa giren al voltant de qüestions com ara el 

patrimoni cultural o immaterial, o la conservació i difusió 

d'arxius fotogràfics, entre d'altres.

Des de la seva creació, l'Institut Ramon Muntaner ha 

incentivat que es duguin a terme aquestes trobades, ja 

sigui organitzant-les juntament amb les entitats i la 

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana com 

participant-hi presentant els projectes més rellevants de 

la fundació.

D'aquesta manera, el 2018 s'han dut a terme fins a 11 

trobades de centres d'estudis locals i comarcals:

“
Aquest 2018 s'han      

dut a terme fins a 11 
trobades de centres 

d'estudis locals i 
comarcals

15a Trobada d'Entitats i Associacions Culturals de 

l'Antiga Diòcesi de Tortosa

28a Trobada Cultural del Matarranya

XI Trobada de Centres d'Estudis i d'Estudiosos 

d'Eramprunyà

15enes Trobades Culturals Pirinenques

IV Trobada de Centres d'Estudis del Vallès

VII Trobada de Centres d'Estudis del Camp de 

Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat

XI Trobada d'Entitats Locals de Cultura i Patrimoni de 

la Selva

XI Trobada de Centres d'Estudis de Lleida, la Franja, 

Aran i Andorra

XXIII Trobada de Centres d'Estudis Local i Comarcals 

de les Terres de Girona

XII Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal 

del Maresme

7a Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat
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DIFUSIÓ CULTURAL

El portal RACO 

El portal RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) 

és un repositori del Consorci de Serveis Universitaris de 

Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya en el qual es 

poden consultar en accés obert els articles a text complet 

de revistes científiques, culturals i erudites catalanes amb 

la finalitat d'augmentar-ne la visibilitat i consulta, i 

difondre la producció científica i acadèmica que es 

publica a revistes catalanes. 

Aquest repositori té l'objectiu d'impulsar l'edició 

electrònica de revistes catalanes, ser la interfície que 

permeti la consulta conjunta de totes les revistes i 

facilitar els instruments per a la seva 

preservació.

Des de la creació de RACO l'any 2006, 

l'Institut Ramon Muntaner hi col·labora 

penjant-hi les revistes dels centres 

d'estudis de parla catalana. Aquest 2018, 

a més d'actualitzar els continguts de les 

revistes ja presents a RACO amb sumaris i 

textos complets de nombrosos números, s'han 

incorporat al repositori sis noves revistes:

Historia et documenta, de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp

Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica 

Tarraconense

Butlletí del Centre d'Estudis Selvatans (la Selva del 

Camp)

Estudis de Constantí, de l'Arxiu Municipal de Constantí i el 

Centre d'Estudis de Constantí

Plaça Vella, de l'Arxiu d'Història de Castellar del Vallès

Trobades Culturals Pirinenques, de la Societat Andorrana 

de Ciències

Lligall, de l'Associació d'Arxivers-Gestors Documentals de 

Catalunya

Així doncs, aquest 2018 s'ha arribat a la xifra de 

70 revistes de centres d'estudis presents a 

RACO, que suposen el 13,77 % del total de 

publicacions presents a RACO, que 

actualment són 501. Aquestes xifres fan 

que l'Institut Ramon Muntaner, el 2018, 

hagi estat la segona institució amb més 

revistes penjades a RACO, només per darrere 

de la Universitat de Barcelona, que n'ha aportat 

un total de 78.

Pel que fa a les visites, aquest 2018 les 

revistes dels centres d'estudis penjades 

per l'Institut Ramon Muntaner han 

arribat a les 565.034 visites úniques. 

“

revistes dels 

pe
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Publicacions amb participació de l’Institut Ramon Muntaner 

Una altra de les vies de difondre la recerca local que duu a terme l'Institut Ramon Muntaner és editant 
publicacions al voltant d'aquesta temàtica, sovint en col·laboració amb altres institucions i editorials, com ara 
l'editorial Afers. Aquestes publicacions donen a conèixer el resultat de jornades i beques convocades pel mateix 
Institut Ramon Muntaner.

La taula del mirall: L'Ateneu i l'associacionisme
cultural i polític a la Selva del Camp, 1878-1979

Aquesta publicació de l'historiador Guillem 
Puig Vallverdú és el resultat de la III Beca de 
Recerca Històrica “Terra d 'Ateneus”, 
convocada l'any 2016 per l'Institut Ramon 
Muntaner i la Federació d'Ateneus de 
Catalunya, amb l'objectiu d'estudiar la 
repercussió social de l'associacionisme 

cultural ateneístic en un territori concret dins de 
l'àmbit català des del punt de vista històric.

Aquest llibre, que recorre el teixit associatiu de la Selva del 
Camp, no es limita a presentar una enumeració i a descriure les 
activitats, juntes i sessions de les entitats selvatanes, sinó a 
resseguir com es va configurar la societat selvatana dels segles 
XIX i XX. La constitució d'espais, la transmissió de pautes 
culturals o el sorgiment de rivalitats i complicitats permet 
redimensionar el temps de l'oci en la seva vessant productiva, 
conservadora i reproductora del poder, així com creadora de 
contrahegemonies. En aquesta monografia, on convergeixen la 
història social, política i cultural, s'analitza l'associacionisme 

selvatà com un exemple de les dinàmiques de canvis globals al 
llarg de la contemporaneïtat.

Ara ve Nadal!                                                       
Formes espectaculars en les festes d'hivern

Els dies 24, 25 i 26 de novembre de 2016 
es va celebrar a Tarragona i Barcelona el 
congrés internacional El Nadal en escena, en 
què diversos especialistes europeus van 
analitzar les mostres escèniques a l'entorn 
del Nadal que s'han desenvolupat des de 
l'edat mitjana fins ara mateix als Països 

Catalans i en altres cultures d'Europa, i es van 
posar en relació els diversos actes i celebracions.

Aquest 2018, l'editorial Afers i el grup de recerca LAiREM, 
amb la col·laboració del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner, Carrutxa i 
la Fundació Folch i Torres, han editat la publicació Ara ve 
Nadal! Formes espectaculars en les festes d'hivern, 
coordinada per Francesc Massip i Lenke Kovács, que recull les 
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aportacions a aquest congrés. En aquest llibre es relliga la 
recerca universitària amb la cultura tradicional i la investigació 
amb la vivència, i ens trobem amb significatives mostres de 
manifestacions populars —líriques, litúrgiques o dramàti-
ques— sobre el tema nadalenc. 

Una atenció especial mereixen els Pastorets, quan s'ha 
complert el centenari dels més representats (els de Josep M. 
Folch i Torres), que se segueixen fent arreu del país amb una 
vitalitat incontestable gràcies a l'entusiasme de la col·lectivitat, 
la vigència del combat entre el Bé i el Mal que sovint se subratlla 
amb referències a l'actualitat més decebedora o reivindicativa, 
la tradicionalitat de les tècniques actorals i escèniques, i la força 
de les músiques en directe i de les esperades “garrofes” o 
“cuplets”, amb què s'al·ludeix críticament al present.

En definitiva, aquesta publicació aplega una vintena 
d'articles dedicats al teatre nadalenc a Menorca, Mallorca i el 
Rosselló, els betlems de titelles al País Valencià, la sibil·la i els 
profetes al claustre de la catedral de Burgos, la festa del tió i els 
Pastorets de Rossend Arús i de Folch i Torres, entre d'altres 
aportacions.

Focs de la Mediterrània:                                                
II Simposi Internacional de Focs a la Mediterrània

L'editorial Afers i Carrutxa, amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner, 
l'Ajuntament de Reus i la Fundació ”la 
Caixa”, han editat la publicació de les actes 
del II Simposi Internacional de Focs a la 
Mediterrània, celebrat a Reus els dies 26, 

27 i 28 de maig de 2016 i que en aquesta ocasió 

es va dedicar al foc de les festes d'hivern a Sant Antoni i als focs 
de tot l'any amb una clara voluntat de fer valdre aquest ric 
patrimoni immaterial.

En aquest llibre es reflecteix la riquesa de les manifestacions 
festives que tenen el foc com a element central i se'n subratlla 
la qualitat d'esdevenir punt d'unió entre la cultura catalana i els 
pobles mediterranis. El foc fa palès el seu costat purificador, 
hospitalari, que aboleix fronteres i mostra les arrels culturals 
dels pobles que practiquen aquesta tradició del foc. Es 
comparteixen pràctiques i rituals, independentment de la 
llengua, la cultura o les festes, i es donen a conèixer diferents 
experiències festives al voltant dels rituals del foc, tan 
rellevants per a la cultura popular i tan presents en moltes de 
les tradicions catalanes i dels països veïns.

Aquesta publicació, doncs, recull les 25 comunicacions 
presentades al Simposi, així com les conclusions, dedicades a 
les festes on el foc és el protagonista, com ara la festa de Sant 
Antoni, la de Sant Joan o la Fia-Faia.

Desè número de la revista IBIX

L'Institut Ramon Muntaner i el Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripollès han 
publicat aquest 2018 el desè número de la 
revista IBIX, que recull les aportacions al 
Col· loqui Internacional d 'Estudis 
Transpirinencs, celebrat durant la tardor 

de 2017 a Queralbs (el Ripollès).

En aquella ocasió, el col·loqui va portar per títol 
L'aprofitament dels recursos naturals als Pirineus, que es 
manté per a la publicació de la revista, que agrupa una vintena 
d'articles que expliquen com la riquesa natural dels Pirineus ha 
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condicionat diferents aspectes d'aquest territori, com ara les 
poblacions, les polítiques públiques, les activitats productives, 
els intercanvis culturals i la vida quotidiana en general.

Entre els autors que col·laboren en aquest desè número de la 
revista IBIX destaquen l'etnobotànic Joan Vallès, els 
antropòlegs Laura de Castellet i Xabier Kerexeta, i els historia-
dors Lluís Obiols i Núria Camps, entre d'altres.

La incorporació de l'Institut Ramon Muntaner com a entitat 
coeditora d'IBIX comporta una nova etapa en aquesta 
publicació, amb l'objectiu que, a curt o mitjà termini, es pugui 
incorporar a registres de revistes científiques d'impacte com 
CARHUS Plus+. Aquesta segona etapa també comporta que, 
a partir d'ara, IBIX serà una revista diferenciada dels Annals del 
Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.

Com els números anteriors, el sumari d'aquest desè número 
de l'IBIX està disponible en línia al repositori RACO, i, a partir de 
finals del 2019, també se'n podrà consultar el text complet. 

Aquesta publicació ha comptat amb el suport de la Diputació 
de Girona, la Fundació ”la Caixa” i l'Institut per al Desenvo-
lupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

Plecs d'història local

Plecs d'història local és una revista trimestral que publica 
articles originals de recerca i reflexió sobre història local i 
comarcal, i en divulga la producció editorial i les activitats en 
l'àmbit territorial de les terres de parla catalana. S'edita com a 
suplement de la revista L'Avenç i rep el suport de la Generalitat 

de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i 

Girona, la Fundació Josep Irla i la Fundació Privada Mútua 

Catalana.

Des de febrer de 2007, l'Institut Ramon Muntaner i la 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana s'han 
encarregat de la direcció i coordinació dels continguts de la 
revista, que aquest 2018 han estat els següents:

Núm. 168 (febrer)
“Dona, consciència i repressió en època contemporània”

Núm. 169 (abril)
“Els ordes militars a Catalunya i València als segles medievals i 

moderns”

Núm. 170 (juliol-agost)
“Captius i esclaus en el món marítim català”

Núm. 171 (novembre)
“L'impuls i l'actualització del patrimoni cultural immaterial”

“
L'edició de publicacions 

sobre les jornades i beques 
impulsades de l'Institut 

Ramon Muntaner és una de 
les vies per difondre la 

cultura local 
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“Aquesta exposició 
itinerant, que l'any 2018 
s'ha pogut veure en 13 

municipis, posa en valor el 
patrimoni oblidat i 

remarca l'aportació de     
la literatura. 

Exposicions

“Patrimoni oblidat, memòria literària”
Aquest 2018 s'ha continuat amb la itinerància de l'exposició 

“Patrimoni oblidat, memòria literària”, inaugurada el 2016 i 
impulsada per l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana.

Aquesta mostra, coordinada per Josep Santesmases i 
comissariada per Narcís Capdevila, Mireia Munmany, Montse 
Caralt i Pineda Vaquer, relaciona elements del patrimoni 
material tangible que es troben abandonats, en estat ruïnós o 
desapareguts amb textos literaris que n'han fet referència al llarg 
dels anys, vinculant territori i literatura. 

L'objectiu de la mostra, i de totes les activitats que s'hi 
generen al voltant, és situar la literatura com a matèria de 
coneixement, de recerca i de divulgació en el dia a dia dels 
centres d'estudis, en aquest cas parlant del patrimoni oblidat, 
alhora que es remarca la importància d'aquesta literatura en la 
configuració de la cultura, del país o països, estimulant, també, 
la creació de noves obres literàries.

“Patrimoni oblidat, memòria literària” està dividida en cinc 
àmbits temàtics: En lluita i diàleg amb el paisatge, El pes de la 
història, El clam silenciós de les pedres, La memòria de la vida 
social i Les ruïnes com a símbol de la terra. 

En total s'hi recullen 60 elements de patrimoni oblidat d'arreu 
dels Països Catalans, com ara de Barcelona, Xàtiva, Andorra, 
Ciutadella, Saidí, Girona, l'Alguer, Tarragona, Aiguamúrcia, 
Vilaplana, Riudecanyes, Benissanet…, i els seus corresponents 
textos, de 56 autors, siguin clàssics, actuals o d'àmbit més 

local, com ara Eugeni d'Ors, Artur Bladé i Desumvila, Pere 
Gimferrer, Maria-Mercè Marçal... Tota la informació és fruit 
d'aportacions realitzades per membres de centres d'estudis i 
altres investigadors de la literatura. Les imatges procedeixen 
d'una cinquantena d'arxius públics i particulars.

D'aquesta manera, la mostra s'ha pogut veure en un total de 
13 municipis, i en destaca la gira pel País Valencià, durant la 
qual, gràcies a la col·laboració de la Federació d'Instituts 
d'Estudis Comarcals del País Valencià, va recalar en poblacions 
com Gandia, Morella o Pedreguer.
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AJUTS

Notes: 

Els ajuts directes tenen tres línies: activitats, publicacions i projectes 
d'investigació i de difusió, a més del suport anual a la CCEPC.

L'any 2008 es va convocar també una línia d'ajuts a infraestructures.

L'any 2009 es va incloure el programa de Tallers per la Festa com a 
convocatòria extraordinària.

Els anys 2011, 2012 i 2013 no es van obrir les línies d'ajuts a 
projectes.

A l'apartat d'altres convocatòries no s'hi inclou el Premi Ricart i Giralt 
perquè la dotació de 6.000 � va a càrrec del Museu Marítim de 
Barcelona, coorganitzador de la convocatòria.

Evolució dels ajuts a centres d'estudis locals i comarcals (2008-2018)

L'objectiu primordial de l'Institut Ramon Muntaner és donar suport a l'activitat dels centres d'estudis locals i 
comarcals. D'aquesta manera, des dels seus inicis les línies d'ajuts a activitats, publicacions i projectes 
d'investigació i de difusió amb aquestes entitats com a destinatàries és una de les activitats principals dels centres 
d'estudis, tal com es pot veure en l'evolució dels últims deu anys que es mostra a continuació:

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

La dotació en ajuts directe 
a centres d'estudis locals i 

comarcals ha suposat 
220.762 � l'any 2018

“
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220.762,00 �
201.119,68 �
198.662,66 �
117.433,00 �
123.385,69 �
158.529,52 �
191.091,85 �
190.741,85 �
188.991,84 �
206.743,92 �
220.851,10 �

Dotació en
ajuts directes

a centres d'estudis

10.176,05 �
51.247,28 �
10.156,13 �

4.546,83 �
1.356,28 �
7.972,86 �
4.728,15 �

10.223,40 �
4.409,86 �

20.358,97 �
15.520,10 �
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altres convocatòries
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Ajuts a projectes el 2018 

71.794,89  �
34
83

Dotació econòmica
Ajuts concedits
Centres d'estudis beneficiats

Ajuts a activitats 2018 

25.000,00  �
37
54

Dotació econòmica
Ajuts concedits
Centres d'estudis beneficiats

Ajuts a publicacions el 2018 

50.000,00  �
62
62

Dotació econòmica
Ajuts concedits
Centres d'estudis beneficiats
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Àmbits territorials dels centres
que han rebut ajuts a publicacions 2018
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FOMENT DE LA RECERCA

VI Jornada de Recerca Local, Patrimoni i Història 
Marítima

L'1 de desembre de 2018 es va celebrar al Museu Marítim 

de Barcelona la VI Jornada de Recerca Local, Patrimoni i 

Història Marítima, organitzada pel mateix museu i l'Institut 

Ramon Muntaner, amb l'objectiu de presentar els últims 

treballs en recerca del patrimoni i la història marítima als 

territoris de parla catalana.

La jornada va donar el tret de sortida amb la taula de 

presentacions dels resultats dels últims premis Ricart i Giralt 

convocats pel Museu Marítim i l'IRMU, dedicats al patrimoni i 

la història marítima. Aquests van ser “La Barcelona global: la 

integració del port català al mercat mundial, 1848-1914”, de 

Carles Badenes, i “Etnografia d'un patrimoni marítim”, d'Ana 

Baldó.

Posteriorment, també s'hi van presentar altres recerques, 

com ara les dedicades a la pirateria i la inseguretat marítima a 

Congressos i jornades
la Corona d'Aragó a inicis del segle XV; els corsaris en el 

Mediterrani occidental entre 1621 i 1641; els mestres d'aixa i 

mestres calafats a la Barcelona del segle XVII; la gestió de la 

pesca local a la Catalunya moderna; el vocabulari pescador de 

la costa penedesenca; visions de la mar en l'obra del doctor Pla 

Janini o les cases de la Barceloneta, entre d'altres.

XI Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana

L'XI Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana es va celebrar els dies 23, 24 i 25 de novembre a 

l'Auditori de Banyoles, sota el títol “La construcció del territori: 

geografia, identitat i usos polítics”. L'activitat, organitzada per la 

CCEPC, l'Institut Ramon Muntaner, l'Ajuntament de Banyoles i 

el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, pretén analitzar les 

relacions que hi ha entre la geografia, la identitat i la política, 

tant en l'àmbit local com nacional. 

Aquesta va ser una molt bona ocasió per entendre com les 

necessitats de la construcció dels Estats tenen a veure amb els 

ordenaments territorials que estem vivint en bona part d'Europa 

des del segle XVIII, un tema que ens pot ajudar a entendre 

moltes situacions que vivim actualment.

El congrés va girar al voltant de tres àmbits de treball, dedicats a 

la construcció de les personalitats territorials, l'ordenació i 

administració del territori i el canvi de la societat, i a les 

identitats territorials i representacions polítiques, i va comptar 

amb la participació d'especialistes com Jesús Burgueño 

(Universitat de Lleida), Margarida Castañer i Xavier Martín 

(Universitat de Girona), Vicenç Aguado (Universitat de 

Barcelona – Centre d'Estudis de les Garrigues), Macià Blàzquez 

(Universitat de les Illes Balears), Ramon Sistac (Universitat de 

fotografia activitat
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Lleida), Arantxa Capdevila (Universitat Rovira i Virgili) i Vicenç 

M. Rosselló (Universitat de València), entre d'altres.

V Jornada Institut Ramon Muntaner. 
Cultura i recerca en el territori

Els dies 29 i 30 de juny es va celebrar a 

Móra la Nova la V Jornada Institut Ramon 

Muntaner. Cultura i recerca en el territori, que 

va marcar l'inici de la celebració dels 15 anys 

de constitució de l'Institut Ramon Muntaner.

El tret de sortida de la jornada es va donar el 

divendres 29 de juny, amb la inauguració de les 

exposicions “Arqueologia i patrimoni industrial a les 

comarques de Tarragona”, de l'Institut d'Estudis Vallencs, i 

“L'any de la gelada”, del grup de centres d'estudis Terres de 

Cruïlla. A més de les exposicions, el mateix dia també es van 

presentar les publicacions que hi estan vinculades així com el 

projecte “Arbres en peu de vida”, de Graëllsia. Grup d'Estudis i 

Comunicació Ambiental i la plataforma Salvem lo Montsià. A la 

nit es va representar l'espectacle literari “Com mos tornem. 

Recital xaró de poesies d'abans (dites com abans)”.

El cos de la jornada, però, es va desenvolupar el dissabte 30 

de juny, començant amb una representació a càrrec del grup 

de teatre local L'Estació. Posteriorment, la directora de l'IRMU, 

Maria Carme Jiménez, va fer un parlament dedicat als 15 anys 

de la institució, per després donar pas a una presentació del 

Cens de Fotografia de Catalunya, a càrrec del cap del Servei de 

Coordinació General d'Arxius, Enric Cobo.

La jornada va continuar amb dues taules de presentació de 

projectes de centres d'estudis, dedicades a les diferents 

perspectives d'aproximació al patrimoni i a la recerca i la 

divulgació en l'àmbit de les humanitats. 

Per últim, també es va presentar el treball resultant de la V 

Beca Joan Veny, convocada per l'IRMU, La llengua 
escapçada, a càrrec de l'autor de l'estudi, Esteve 

Valls, i de la directora general de Política 

Lingüística del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, 

que també es va encarregar, juntament amb el 

president de la CCEPC i vicepresident segon 

de l'IRMU, Josep Santesmases, de la cloenda 

de l'acte.

“

fotografia activitat
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Premis i beques

Beques de Recerca Francesc Eiximenis 2018
L'Institut Ramon Muntaner i 

la Diputació de Girona van 

convocar el 2018 una nova 

edició de les Beques de 

Recerca Francesc Eiximenis, 

que tenen l'objectiu de fomentar l'estudi en ciències socials i 

humanes i en ciències naturals en l'àmbit de les comarques 

gironines. Així, es van atorgar dues beques, de 4.500 euros 

cadascuna, als dos millors projectes de recerca en els àmbits 

de les humanitats o de les ciències naturals. Les beques estan 

destinades prioritàriament a donar suport a investigadors 

joves, en període de formació o en les primeres etapes 

d'activitat investigadora.

La resolució de les beques es va fer pública durant la XXIII 

Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres 

de Girona, que es va dur a terme a la Vall d'en Bas el 26 de 

maig de 2018, i va recaure en els projectes “Els professionals i 

la construcció de l'Eixample de Girona (1955-1979)”, 

presentat per Eduard Abelenda Puigvert, i “Evolució dels 

boscos de roure de fulla gran a les comarques de Girona”, 

presentat per Jordi Bou Manobens.

XIX Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt
El Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt, convocat per 

l'Institut Ramon Muntaner i el Museu Marítim de Barcelona, 

va arribar aquest 2018 a la 

dinovena edició. 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...). La dotació del premi és de 6.000 

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

“Estudis” del Museu Marítim de Barcelona.

L'historiador Daniel Montané Pueyo va ser el guanyador 

d'aquest premi, amb el treball “Les societats de socors mutu 

en el treball marítim, al llevant espanyol, des de la desaparició 

del sistema gremial fins a la Conferència Internacional dels 

marins de Gènova (1850-1920)”.

V Beca de Recerca Històrica “Terra d'Ateneus”
L'Institut Ramon Muntaner i 

la Federació d'Ateneus de 

Catalunya (FAC) van obrir la 

cinquena convocatòria de la 

Beca de Recerca Històrica 

“Terra d'Ateneus” aquest 2018. Aquest ajut, dotat amb 3.000 

euros i la publicació del treball per l'Editorial Afers, vol 

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 cinquena edició d'aquesta beca, que compta amb el 

suport de la Direcció General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura 
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de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Obra Social ”la 

Caixa”, va recaure en el projecte “Casal Català de Brussel·les. 

90 anys d'història”, de l'historiador gironí Jordi Bohigas.

Premi de Recerca Jove Ramon Muntaner 2018
Els 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. Per això promouen que els alumnes, 

a partir del segon cicle d'ensenyament secundari, 

amb el suport dels tutors dels seus centres 

educatius, s'iniciïn en l'àmbit de la recerca 

científica tot realitzant un treball d'investigació 

en el qual apliquin els coneixements propis de 

la seva formació.

Aquests treballs, elements precursors de 

futures vocacions científiques, són tant de tipus 

experimental com teòric, i es relacionen amb qualsevol 

de les matèries dels cicles escolars d'ensenyament secundari, i 

tenen un marcat caràcter interdisciplinari que reprodueix en 

gran mesura l'actual estructuració de la nostra recerca més 

capdavantera.

Aquest 2018, els Premis de Recerca Jove van reconèixer un 

màxim de 77 treballs de recerca, elaborats durant el curs 

acadèmic 2017/2018, entre els quals es va incloure, per 

segon any consecutiu, el Premi Ramon Muntaner, que vol 

reconèixer el millor treball de recerca de batxillerat en ciències 

humanes, socials o naturals que plantegi una proposta 

d'aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, de la promoció turística 

o del territori, de la conservació i la gestió del patrimoni o en 

qualsevol altre, i que proposi algun element o recurs que pugui 

contribuir al desenvolupament local. En aquest premi, 

convocat per l'Institut Ramon Muntaner i amb una dotació de 

750 �, es valora especialment que el treball s'hagi fet en 

col·laboració amb un centre o institut d'estudis de recerca local 

o comarcal.

La primera edició d'aquest premi ha recaigut en el treball de 

recerca ”Busa: la fortalesa inexpugnable”, de Marc Segués 

Codina, alumne de l'Escola Arrels II de Solsona.

II Premi d'Obra Gràfica Recercat
L'Institut Ramon Muntaner i la Fundació 

Privada Mútua Catalana van convocar aquest 

2018 la II edició del Premi d'Obra Gràfica 

Recercat, obert a tots els artistes i tendències 

amb temàtica lliure, amb la finalitat de lliurar 

l'obra guanyadora com a distinció dels Premis 

Recercat —modalitat personal—, que l'IRMU 

atorga dins del marc dels actes del Recercat, que té lloc 

anualment a la ciutat Capital de la Cultura Catalana.

El premi, amb una dotació 

de 1.500 �, va recaure en 

l 'obra Cessabi t ,  d 'Anna 

Bustins Viñals.

“
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GESTIÓ DE PATRIMONI

Patrimoni etnològic

Des del juliol del 2006, l'Institut Ramon Muntaner participa —a través d'un conveni de 

col·laboració— en la gestió de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) de la 

Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu de l'IPEC és la recerca, la documentació, la difusió i la restitució del patrimoni 

etnològic català. I dos principis bàsics fonamenten el seu treball: la recerca aplicada —afavorir 

que els resultats de la recerca reverteixin sobre la comunitat i el ciutadà— i el treball en xarxa 

—cooperació entre museus, centres d'estudis, universitats, etc.—.

D'aquesta manera, l'IRMU forma part de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, juntament amb altres entitats i 

museus de Catalunya dedicats al patrimoni etnològic, a partir del qual, entre d'altres, organitza un seguit d'activitats 

vinculades a aquest patrimoni etnològic realitzades o impulsades des dels centres d'estudis.

Aquest 2018, aquestes activitats han estat les següents:

“

11ns Tallers de memòria oral

L'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial va 

presentar el 2018 els 11ns Tallers i Jornades de Memòria Oral, 

un seguit d'experiències que han tingut lloc a l'entorn 

d'iniciatives proposades per les entitats que en formen part o 

per equips de recerca del nostre país. L'Observatori proposa, 

així, un recorregut al llarg del territori per conèixer les vivències 

de moltes persones, al mateix temps personals i representatives 

del batec de la nostra societat.

En els darrers temps, el testimoni directe de la gent ha 

esdevingut una de les fonts d'informació més valuoses per als 

investigadors socials. La tècnica de l'entrevista, abans gairebé 

associada en exclusiva als antropòlegs, avui forma part dels 

mètodes més utilitzats en investigacions de tot tipus. La 

recerca a escala local ha estat singularment una de les grans 

beneficiades per aquest procés d'extensió.

L'Institut Ramon Muntaner, com a membre de l'Observatori 

del Patrimoni Etnològic i Immaterial, va col·laborar amb 

l'organització d'aquests 11ns Tallers i Jornades de Memòria 

Oral, corresponents al curs 2018-2019, amb les activitats 

següents:
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Conferència: “L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial 

del Vallès i la memòria oral”, a càrrec de Ramon Ten, director 

de la Fundació Bosch i Cardellach, i de Josep Alavedra, 

director executiu del projecte. Va tenir lloc el 10 d'octubre a 

Sabadell.

Jornada de treball Música i festa als territoris de cruïlla. El 27 

d'octubre a la Sénia, coorganitzada amb l'Agrupació 

Musical Senienca i el Centre d'Estudis Seniencs.

Taller de Memòria Oral al Mercat Central de Tortosa. El 17 de 

novembre a Tortosa, coorganitzat amb l'Associació de 

Venedors del Mercat de Tortosa i l'Associació Amics dels 

Castells.
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Festival Músiques en Terres de Cruïlla

Dins dels 11ns Tallers de Memòria Oral, aquest 2018 s'hi va 

incloure la Jornada de treball Música i festa als territoris de 

cruïlla, dins del Festival de Música en Terres de Cruïlla de la 

Sénia, organitzat per l'Agrupació Musical Senienca, el Centre 

d'Estudis Seniencs i l'Institut Ramon Muntaner. El Festival va 

seguir amb el cicle d'especialització tècnica, pel qual en cada 

edició del festival s'estudia la relació de la música amb alguna 

temàtica diferent. En aquesta ocasió, la temàtica al voltant de 

la qual van girar totes les activitats previstes van ser les 

músiques de la festa.

D'aquesta manera, al llarg de la tercera setmana d'octubre, 

es van dur a terme activitats com tallers de jota a càrrec 

d'Arturo Gaya; la Jornada Les músiques de la festa, que va 

tenir com a ponència marc la conferència “Música i festa en el 

context mediterrani”, a càrrec d'Anaïs Falcó, del Museu de la 

Mediterrània; la roda d'experiències, en què es van dur a terme 

diverses presentacions dedicades al seguici festiu, la música i 

el protocol, les músiques de Santa Tecla i de la Patum, la 

música a l'ermita de la Pietat d'Ulldecona, les orquestres de 

ball, i altres qüestions relacionades amb la música i la festa. 

També s'hi van dur a terme demostracions del projecte “Anem 

a cantar corrandes”, del Ball de 

Mantons d'Ulldecona i de la 

Dansa de la Sénia. La jornada 

es va completar amb el 

Seguici festiu de les Terres 

de Cruïlla i concerts a càrrec 

del Grup Corrandes són 

Corrandes, Franca Masu i la 

B a n d a  d e  M ú s i c a  d e 

l'Agrupació Musical Senienca. 

“



“
Falset ha estat, durant 

2018, la capital de la jota, 
com a seu del I Congrés 
de la Jota als territoris  

de parla catalana.
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I Congrés de la Jota als territoris de parla catalana

Entre el 19 i el 21 d'octubre de 2018, Falset va ser la capital 

de la jota, com a seu del I Congrés de la Jota als territoris de 

parla catalana. El congrés, organitzat per l'Institut Ramon 

Muntaner, el Departament de Cultura i l'Ajuntament de Falset i 

amb l’impuls de La Clavellinera, va tenir com a objectiu 

reflexionar sobre el passat, el present i el futur de la jota, al 

voltant de quatre àmbits temàtics: els aspectes històrics, els 

aspectes identitaris i de patrimonialització, l'ús i la funció de la 

jota, i formes de transmissió.

Al llarg del congrés, es van presentar una quinzena de 

comunicacions de caràcter acadèmic i científic, que es van 

alternar amb activitats i tallers de caire més lúdic. Com a 

novetat, cada àmbit temàtic es va tancar amb unes 

“Cantclusions”, en què cantadors de jota com ara Mateu 

Matas “Xurí”, Guardet lo Cantador o Sílvia Ampolla van cantar 

les conclusions a què van arribar els estudiosos participants.

Com a activitats complementàries, van destacar diversos 

espectacles, a càrrec de la companyia Xuriach i Sònia Gómez, 

Ramon Balagué, Astrio, Carme Balagué i Pau Puig; una 

“Cantclusions”, en què cantadors de jota com ara Mateu 

Matas “Xurí”, Guardet lo Cantador o Sílvia Ampolla van 

cantar les conclusions a què van arribar els estudiosos 

participants.

Com a activitats complementàries, van destacar diversos 

espectacles, a càrrec de la companyia Xuriach i Sònia 

Gómez, Ramon Balagué, Astrio, Carme Balagué i Pau Puig; 

una trobada de sonadors, amb Espai de So, Rondalla dels 

Ports, Escola de Música Tradicional Ebrenca Lo Canalero i 

Grup Trencadansa, i una cercavila i ball de plaça final.

Fotografia: Institut Ramon MuntanerFotografia: Institut Ramon Muntaner
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Exposició “Construint el territori.                 
Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”

L'exposició “Construint el territori. Arquitectura tradicional i 

paisatge a Catalunya”, inaugurada el 2015, ha continuat amb 

la seva itinerància al llarg del 2018, tot arribant fins a sis 

destinacions diferents: Guissona, Vilafranca del Penedès, 

Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, el Cogul i Vilassar de Dalt. 

Aquesta mostra ha estat ideada des d'un principi com una 

eina per posar en valor l'arquitectura tradicional catalana en 

tota la seva diversitat territorial i tipològica. Aborda el tema des 

d'una perspectiva eminentment etnològica, per mostrar la 

relació home-medi-arquitectura des d'una aproximació a 

diferents paisatges i entorns històrics, culturals i productius 

rurals de Catalunya. El principal objectiu divulgatiu de 

l'exposició és aportar elements de reflexió sobre com el medi, 

les formes de vida, la tecnologia, les relacions socials i les 

maneres d'entendre el món es combinen per donar forma i fixar 

l'ús dels elements arquitectònics que han esdevingut peces 

fonamentals dels nostres paisatges humanitzats. En són els 

33

comissaris Fabien Van Geert, doctor en museologia, i Ferran 

Estrada, doctor en antropologia social, ambdós adscrits a la 

Universitat de Barcelona.

L'exposició ha estat impulsada i concebuda per les següents 

entitats que formen part de l'Observatori del Patrimoni 

Etnològic i Immaterial: l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu (Esterri 

d'Àneu), el Museu del Ter (Manlleu), el Museu de la 

Mediterrània (Torroella de Montgrí), el Museu de la Pesca 

(Palamós), el Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies), el 

Museu Comarcal de Cervera, el Museu Comarcal de l'Urgell 

(Tàrrega), el Museu Etnològic de Barcelona, el Museu Marítim 

de Barcelona, Carrutxa (Reus), el Museu de les Terres de l'Ebre 

(Amposta) i l'Institut Ramon Muntaner. Ha estat produïda pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en 

coordinació amb l'Institut Ramon Muntaner mitjançant l'ajut 

de l'Obra Social ”la Caixa”. En el desenvolupament dels 

continguts hi han participat l'Agrupació d'Arquitectes per a la 

Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 

(AADIPA), l'Associació de Restauradors de Patrimoni 

Arquitectònic (arpArq), el Grup de Recuperació i Estudi de la 

Tradició Arquitectònica (GRETA) i la Coordinadora d'Entitats 

per la Pedra Seca.

“
La mostra itinerant, que   

posa en valor l'arquitectura 
tradicional catalana, ha 

arribat l'any 2018 a Guissona, 
Vilafranca del Penedès, 
Cornellà, Sant Feliu de 

Llobregat i Vilassar               
de Dalt.

Fotografia: Institut Ramon Muntaner



Com a membre de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial, l'Institut Ramon Muntaner ha col·laborat en 
diversos projectes per inventariar el patrimoni cultural 
immaterial de diferents territoris de parla catalana, fent de 
nexe entre la Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, impulsora dels diferents 
inventaris, les entitats o equips de treball que estan al 
capdavant dels diferents projectes i els tècnics informàtics 
responsables del funcionament del gestor de continguts. 

Aquests inventaris busquen identificar tots aquells 
elements que formen part del conjunt de les diverses 
tradicions i costums que conviuen arreu del territori català, 
a més dels coneixements i les tècniques vinculats a 
activitats productives, creences i celebracions, cons-
truccions i paisatges culturals. Es plantegen, doncs, com 
una eina fonamental per poder prendre mesures de 
salvaguarda, com un primer pas d'un procés més ampli 
que inclogui també recerca, sensibilització, transmissió i 
difusió.

El primer d'aquests projectes va ser l'Inventari del 
Patrimoni Cultural i Immaterial de les Terres de l'Ebre 
(IPCITE), que va culminar el 2017 amb la presentació d'un 
centenar de fitxes d'elements vinculats. Durant aquest 

2018, l’Institut Ramon Muntaner ha atès peticions de la 

ciutadania en relació als elements de l’Inventari i hi ha 

donat continuïtat a les xarxes socials, a l’espera de la 

creació de l’Observatori del patrimoni Cultural Immaterial de 

les Terres de l’Ebre, del qual també formarà part.

Per últim, l’Institut Ramon Muntaner també ha contribuït a 

posar en marxa l’Inventari de Patrimoni Cultural de Mallorca, 

que es realitzarà des del Consell Insular, i a més ha continuat 

treballant per donar suport, entre d'altres, als següents 

inventaris:

Menorca, amb l'Institut Menorquí d'Estudis

El Priorat, amb l'entitat Prioritat

El Vallès, amb la Fundació Bosch i Cardellach                  

El Penedès, amb l'Institut d'Estudis Penedesencs

Inventari de Danses Vives de Catalunya amb l’Esbart Català 

de Dansaires

Patrimoni cultural immaterial
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Cultural Immaterial del Priorat
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Fotografia: Inventari 
del Patrimoni Cultural 
Immaterial de Menorca

Fotografia: Inventari 
del Patrimoni 

Cultural Immaterial 
del Penedès

Fotografia: Inventari del Patrimoni                           
Cultural Immaterial del Vallès

“L'IRMU ha seguit 
treballant en els projectes 
d'inventaris del patrimoni 

cultural de Terres de 
l'Ebre, Menorca, el 

Priorat, el Vallès i el 
Penedès.

Fotografia: 
Pep Herrero, 
Esbart Català 
de Dansaires



RECERCA LOCAL I UNIVERSITAT

L’Institut Ramon Muntaner i la Xarxa Vives

L'any 2009, la Xarxa Vives d'Universitats (XVU) i l'Institut 
Ramon Muntaner signaven a Palma un conveni de 
col·laboració per posar en contacte dues xarxes de recerca amb 
una forta implantació territorial en el conjunt dels territoris de 
parla catalana: les universitats i els centres i instituts d'estudis 
de recerca local i comarcal.

En aquesta primera fase, entre 2009 i 2015, van tenir lloc 
diferents col·laboracions vinculades sobretot amb l'intercanvi 
d'informació i amb l'organització d'alguna activitat puntual. Un 
exemple en va ser el congrés celebrat a Lleida l'any 2009 amb 
el títol “Centres d'estudis i universitats: bases per a un protocol 
que estableixi les línies de col·laboració entre aquests dos 
àmbits de la recerca”.

Anys després reprenen els contactes per tal de treballar 
conjuntament en relació amb algunes de les principals línies 
que es van apuntar en aquell congrés. Així, a finals de 2016 
s'inicia la preparació de l'informe El personal docent i 
investigador de les Universitat de la Xarxa Vives i la seva 
vinculació amb els centres d'estudis de recerca local - PDI-Loc. 
Per a l'elaboració d'aquest estudi es va fer una enquesta a 
personal docent i investigador de les diferents universitats de la 
Xarxa Vives. 

Dels resultats assolits se'n deriva l'existència de professionals 
que formen part dels dos col·lectius, principalment en aquelles 
disciplines vinculades a les ciències humanes i socials, tot i 
que també n'hi de perfil tècnic i científic, així com l'existència 
d'experiències de col·laboració que ja es donen en l'actualitat i 
que poden servir d'exemple. 

L'informe PDI-Loc ha permès identificar accions que les 
universitats podrien analitzar com a estratègies per dur a terme 
per tal de posar en valor la implicació dels investigadors i 
docents en la tercera missió de la universitat, canalitzada a 
través de la seva participació en els centres i instituts d'estudis 
de recerca local i comarcal.

L'impuls d'una col·laboració entre la Xarxa Vives, les 
universitats i l'Institut Ramon Muntaner pot ser beneficiós per 
a les universitats, per al seu personal docent i investigador, per 
als centres d'estudis i, sobretot, per al conjunt de la societat 
com a destinatari final.

Actualment, s'estan realitzant els primers contactes amb les 
universitats, de la mà de la Xarxa Vives, per tal de fer una 
anàlisi conjunta de les propostes i de la seva possible 
adaptació en cada cas.

“
L'impuls d'una col·laboració  

entre la Xarxa Vives, les 
universitats i l'IRMU pot ser 

beneficiós per a les universitats, 
per al seu personal docent i 
investigador, per als centres 

d'estudis i, sobretot, per               
a la societat
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Un dels serveis que ofereix l'Institut Ramon Muntaner per tal 
de donar suport a la tasca dels centres d'estudis locals i 
comarcals és l'assessorament a les revistes editades per 
aquestes entitats. Aquest assessorament té com a objectiu 
millorar els criteris de qualitat editorial de les revistes, per tal 
que es puguin incloure en registres d'impacte com ara 
CARHUS Plus+, un sistema de classificació de revistes 
científiques dels àmbits de les ciències socials i les humanitats 
que es publiquen a escala local, nacional i internacional. 
Aquest registre, desenvolupat per l'AGAUR a proposta de la 
Direcció General de Recerca, té la finalitat de contribuir a 
l'avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema 
científic català amb la màxima objectivitat.

L'objectiu de la inclusió de les revistes de centres d'estudis en 
registres com CARHUS Plus+ és incentivar la col·laboració 
entre aquestes entitats i el personal docent i investigador de les 
universitats, ja que aquests poden comptar com a mèrit de 
recerca la publicació d'articles en revistes incloses en aquests 
registres. 

Amb l'actualització del 2018 del CARHUS Plus+, s'han 
incorporat 4 revistes noves:

Podall, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà

L’Aiguadolç, de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina 
Alta

Ponències, del Centre d'Estudis de Granollers

Dovella, del Centre d'Estudis del Bages

Servei d’assessorament a les revistes de centres d’estudis

Amb aquestes noves incorporacions, actualment hi ha fins a 
23 revistes de centres d'estudis incloses al CARHUS Plus+, tot 
doblant el nombre de publicacions registrades l'any 2010, en 
què va aparèixer aquest registre.

“
Actualment hi ha fins a 23 

revistes de centres d'estudis 
incloses al CARHUS Plus+, 

el doble que l'any 2010.
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D'aquesta manera, les revistes de centres d'estudis incloses al registre CARHUS Plus+ 2018, amb la qualificació 

corresponent, són les següents:

REVISTA
L'Aiguadolç
Aguaits (IEC Marina Alta)
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura
Aplec de Treballs
Ausa
Beceroles
Dovella
Finestrelles 
Mascançà 
Modilianum 
Mot so razo 
Plecs d'Història Local
Podall 
Ponències
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia
Quaderns de la Selva
Recerca
La Rella
La Resclosa
Terme
Urtx

CENTRE D'ESTUDIS
Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta
Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta
Institut d'Estudis Empordanesos
Institut d'Estudis Gironins
Agrupació Borrianenca de Cultura
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà
Patronat d'Estudis Osonencs
Lo CEL
Centre d'Estudis del Bages
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
Grup de Recerques del Pla d'Urgell "Mascançà"
Associació Cultural Modilianum
Centre d'Estudis Trobadorescos
Institut Ramon Muntaner
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà
Centre d'Estudis de Granollers
Institut Català d'Antropologia
Centre d'Estudis Selvatans
Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre
Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó
Centre d'Estudis del Gaià
Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
Museu Comarcal de l'Urgell

QUALIFICACIÓ
D
D
D
C
D
D
A
D
D
D
D
D
C
D
D
D
A
C
D
D
D
D
D
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“
25 revistes de centres 

d'estudis estan incloses al 
MIAR, amb una mitjana de 
3,972, que quasi quadru-

plica la mitjana de                
l'any 2008

A més del CARHUS Plus+, una altra manera de mesurar l'impacte de les revistes de centres d'estudis és el MIAR 

(Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes), un sistema creat per la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació de la Universitat de Barcelona que mesura quantitativament la visibilitat de les publicacions 

periòdiques en ciències socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. 

A partir de l'anàlisi de la presència de les revistes de ciències socials en bases de dades nacionals i internacionals, 

n'extreu l'índex de difusió (ICDS), base de l'avaluació de les revistes CARHUS Plus+.

Aquest 2018, hi ha 25 revistes de centres d'estudis incloses al MIAR, amb una mitjana de 3,972, que quasi 

quadruplica la mitjana que hi havia l'any 2008, quan va començar a funcionar aquest sistema:

39

Evolució de la mitjana d’ICDS de les revistes de centres d’estudis 2008 - 2018
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DADES ECONÒMIQUES

Evolució del pressupost de l’IRMU

Evolució del pressupost de l’Institut Ramon Muntaner 2003 - 2018

 81.721,39 �           211.628,89 �           350.153,81 �           559.319,15 �           598.715,67 �           681.047,31 �               

2003                     2004                     2005                     2006                     2007                     2008           

180.228,44 �           180.522,26 �           421.807,97 �          531.064,15 �           580.232,04 �           652.910,02 �       Ingressos
Despeses
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2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

Ingressos
Despeses

684.185,96 �          602.487,37 �            467.833,68 �          512.788,30 �         569.588,04 �           596.378,99 �         

2009                     2010                    2011                    2012                   2013                   2014

625.896,23 �           614.783,57 �            492.380,93 �          537.610,28 �         578.028,85 �          567.864,05 �         
 

Ingressos
Despeses

Ingressos
Despeses

2015                       2016                        2017                       2018

             780.378,69 �          751.992,52 �             790.451,16 �          754.181,38 �           
                 784.143,07 �          751.407,06 �             794.829,23 �          754.018,07 �        



Pressupost 2018

Despeses 2018
Despeses necessàries

Sous i seguretat social

Cessió de l'ús de l'espai

Serveis exteriors - Funcionament 30-%

         284.408,52 �  

           10.075,03 �  

             3.681,54 �

298.165,09-�  

Ingressos 2018

Serveis exteriors - Funcionament 70 %

Ajuts a tercers (centres d'estudis i CCEPC)

Reunions i conferències

Estudis, treballs tècnics i convocatòries de 

beques i premis

Exposicions

Material de difusió i subscripcions

Dietes i formació

Despeses diverses de funcionament i protocol

Equipament informàtic i mobiliari

             8.590,25 �  

         220.861,15  �  

           59.423,45 �

           58.740,62 �  

           13.557,86 �  

           39.491,65 �  

           18.497,71 �  

           26.425,67 �  

           10.264,62 �  

Subvencions d'entitats públiques    664.936,37-�  

Generalitat de Catalunya - Aportació ordinària

Servei d'Ocupació de Catalunya

Diputació de Girona

Diputació de Tarragona

Diputació de Barcelona

Diputació de Lleida

   600.000,00 �  

     30.609,66 �  

     16.000,00 �  

       8.326,71 �  

       5.000,00 �  

       5.000,00 �  

Ajuts d'entitats privades 58.000,00-�  

Obra social "la Caixa”

Fundació Privada Mútua Catalana

Fundació Josep Irla

     50.000,00 �  

       5.000,00 �  

       3.000,00 �  

Facturació vinculada a
l'organització d'activitats i donatius 9.250,80-�  

Despeses de la finalitat 455.852,98-�  

754.018,07-�  TOTAL

Inscripcions a activitats 
de l'Institut Ramon Muntaner 3.897,00-�  

Assegurança de l'exposició "Construint el territori"

IDAPA - Organització X Col·loqui d'Estudis Transpirinencs

Ajuntament de Manresa - Organització Recercat

Venda de publicacions

Encàrrec Diputació de Girona - Ajuts a centres

Biblioteca Pública de Tarragona - Organització 

"Tastets de Patrimoni”

Entrades actuació Jornada IRMU

Renúncies, revocacions i reduccions d'ajuts

TOTAL 754.181,38-�  

18.097,21-�  
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       3.075,12 �  

       2.000,00 �  

       2.000,00 �  

           800,68 �  

           700,00 �  

           400,00 �  

           275,00 �  
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“

activitats conferències
fires visites taules rodones

exposicionspremis
presentacions

col·loquis
congressos

Si vols veure els 15 anys 
de l'IRMU resumits en 3 

minuts visiona l'audiovisual 
commemoratiu que hem 

preparat en el nostre canal 
de Youtube

Vídeo 15 anys
https://www.irmu.org/15anys.html





Patronat format per:

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

Patrocinat per:




