
    

    

XVII CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES D’INVESTIGACIÓ O 
DE DIFUSIÓ CULTURAL DE L’INSTIUT RAMON MUNTANER (IRMU) 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 28 de desembre de 2021 

 
L'Institut Ramon Muntaner, amb el suport del Programa 
de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, de la 
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i del Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya, obre la XVII Convocatòria d'ajuts a projectes 
d'investigació o de difusió cultural. 
 
BASES DE LA XVII CONVOCATÒRIA 
 
Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria?  

• L’Institut Ramon Muntaner vol donar suport a 
projectes de recerca i de difusió cultural d’àmbit local 
i comarcal i vol fomentar la creació de xarxes 
d’investigació o de difusió cultural que impliquin 
diferents entitats en un projecte comú. 

• Els projectes han de tractar temàtiques de patrimoni 
cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, 
arxivístic, industrial o arqueològic (queden excloses 
d’aquesta convocatòria les intervencions 
arqueològiques), a la literatura, a la llengua, a l’art, a 
la geografia, a l’educació, a la integració social, als 
factors de desenvolupament econòmic o a temes 
mediambientals, i que el tal projecte tingui relació 
amb un àmbit territorial local, supracomarcal, 
intercomarcal o de regió/vegueria. 

• Els projectes d’investigació o de difusió cultural han 
d’haver finalitzat el 15 de novembre de 2022. 

• Econòmicament caldrà que es justifiquin amb 
despeses corresponents de l’any de concessió i es 
poden realitzar en un màxim de 3 fases d’un mateix 
projecte. Es valorarà positivament la col·laboració 
amb altres organismes. La temàtica és oberta, tot i 
que en aquesta convocatòria es valoraran 
especialment els projectes vinculats a temes de 
patrimoni etnològic i de patrimoni industrial. 

 
Qui pot optar-hi? 
Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts 
d’estudis, les entitats que formen part de l’Observatori del 
Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI), els ateneus 
federats i els investigadors individuals que comptin amb 
el suport de dues o més entitats, sempre que proposin un  
 
 
 
 

 
Quina és la dotació econòmica d’aquests ajuts?  
La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 
1.500 € i un màxim de 4.000 €, en funció dels criteris 
d’avaluació exposats a l’apartat 10 d’aquestes bases.  

 
Quines despeses seran subvencionables? 

• Les despeses correspondran a l’any 2022 i han de 
correspondre de manera indubtable a la naturalesa 
del projecte subvencionat, ser estrictament 
necessàries i que es realitzin abans de l’acabament 
del termini d’execució que estableixen les bases. 

• El pressupost no podrà incloure l’adquisició 
d’equipament informàtic o de béns mobles que 
suposin un increment el patrimoni del sol·licitant, ni 
despeses derivades d’una publicació. 

• Es poden imputar costos generals o indirectes a 
l’activitat subvencionada en la part que raonablement 
correspongui al període en que efectivament es duu 
a terme el projecte. 

• L’ajut atorgat en cap cas finançarà la totalitat del 
projecte, i es valorarà positivament l’existència 
d’altres fonts de finançament. 
 

Quins són els requisits per poder presentar una 
sol·licitud? 

• Les sol·licituds han d’integrar una de les següents 
opcions: 
- dos o més ateneus federats. 
- un ateneu federat en col·laboració amb altres 

entitats (universitats, museus, arxius o altres 
centres de recerca). 

- un investigador o equip d’investigadors en 
col·laboració amb dos o més ateneus federats.  

- un ateneu federat en col·laboració amb una altra 
entitat. 

• Els projectes s'hauran de realitzar en llengua 
catalana o aranesa. 

• No es pot presentar més d’una sol·licitud per entitat 
com a responsable del projecte, ni donar suport a 
més d’una proposta. 

 
Quin és el període de presentació de sol·licituds? 
El termini de presentació de sol·licituds acaba el 
divendres 31 de gener de 2022. 
 
 

https://www.irmu.org/download/calls/documents/bases_ajuts_projectes_2022_61c04d226cf6c.docx
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Per a més informació: 
Institut Ramon Muntaner 
Fundació Privada dels Centres d’Estudi de Parla 
Catalana  
Mas de la Coixa  
Rotonda de l’Eix de l’Ebre N-420 s/n  
43770 Móra la Nova, Ribera d’Ebre 
 
Web : www.irmu.org 
Telèfon: 977 401 757 
Correu electrònic: nuria@irmu.org 
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