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Editorial
Amb aquest número 3 de la revista-memòria de l'Institut Ramon Muntaner 

arribem al tercer any (juliol 2005-juliol 2006) de la nostra entitat.

En aquest mes de juliol de 2006 el nombre de centres d'estudis que mantenen 
relacions amb l'Institut Ramon Muntaner és realment considerable. 
Exactament sumen cent seixanta centres: vuitanta-tres adherits a la 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i setanta-set més als quals 
adrecem habitualment els nostres projectes i tota la informació que per a ells 
pugui ser interessant.

Entre els diversos actes organitzats durant aquest any, destaquem la trobada 
efectuada a Amposta, el maig de 2006, el Recercat (jornada de cultura i recerca 
local). Hi assistiren més de dues-centes persones vinculades a centres d'estudis i 
que representaven més de seixanta entitats. Hi hagué diverses exposicions, 
conferències i una ben interessant taula rodona sobre «Recerca, difusió i centres 
d'estudi».

Un altre fet que ens plau destacar és la importància que segueixen mantenint 
els ajuts oferts per l'Institut a activitats dels centres, d'una banda, i a projectes 
d'investigació i de difusió cultural, de l'altra. Com a resultat de l'esforç efectuat 
respecte a aquests últims, el nombre de projectes rebuts i concedits s'ha 
incrementat notablement.

Si llegiu amb cura el contingut d'aquesta revista-memòria de l'Institut Ramon 
Muntaner veureu com, en el tercer any d'existència, s'han anat consolidant 
moltes activitats i també com han aparegut algunes innovacions en aquesta tasca 
de relació i estímul que l'Institut manté amb els nombrosos centres esmentats i 
amb altres institucions locals i comarcals, cosa que representa sens dubte una 
aportació decisiva envers la nostra cultura i la nostra llengua.

Joan Vilà-Valentí
Membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans

Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona
Membre del Patronat de l'Institut Ramon Muntaner
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Novetats en el funcionament intern,de l Institut Ramon Muntaner1.

6.
I N S T I T U T 

R A M O N 

M U N TA N E R

El setembre de 2005 es van iniciar els tràmits perquè l'Institut Ramon Muntaner 

participés, a través d'un conveni, en la gestió de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de 

Catalunya (IPEC) que depèn del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 

Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Per 

aquest motiu l'Institut va ampliar el seu personal, va haver d'habilitar nous espais de 

treball i es va haver de proveir de nous equipaments.

En aquests moment, i degut a la signatura definitiva del conveni, l'Institut haurà de 

realitzar de nou obres d'ampliació i tancament en l'espai que disposa al mas de la Coixa 

de Móra la Nova, ja que serà aquí on desenvoluparà les tasques de gestió que li han 

estat assignades. Aquest fet suposa un important increment tant de personal com 

d'infraestructura que farà créixer l'Institut i que ampliarà considerablement els serveis 

que s'oferiran als centres i instituts d'estudis.

També al llarg d'aquest any hi ha hagut un increment considerable de les donacions 

de publicacions realitzades pels centres i instituts d'estudis dels territoris de parla 

catalana, el que suposa que actualment l'Institut compti ja amb un fons d'uns mil cent 

exemplars de monografies, revistes, butlletins, etc. que estan a disposició de tots els 

centres que el vulguin consultar. A les fitxes de les publicacions que apareixen al portal 

s'ha afegit un comentari en el cas d'aquelles que tenim en el nostre fons. La intenció és 

que en breu tota aquesta documentació estigui al portal en un apartat específic i que 

pugui ser consultada in situ algunes tardes a la setmana.

Imatges del fons bibliogràfic de l'Institut Ramon Muntaner. Mas de la Coixa (Móra la Nova).



memòria anual
2005  2006 7.



















































































































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




