
 

MANIFEST DE LES UNIVERSITATS DE LA XARXA VIVES EN 

RECONEIXEMENT DE LA RECERCA I TRANSFERÈNCIA QUE ES 

DESENVOLUPA EN CENTRES D’ESTUDIS LOCALS I COMARCALS 

 

Les universitats que conformem la Xarxa Vives volem posar de manifest el nostre 

compromís amb la transferència del coneixement i la implicació en l’entorn proper per 

tal de contribuir a la seva transformació i millora des d’una base científica. Posem el focus 

en la societat i incorporem dins les nostres accions estratègiques la interacció amb el 

territori i els agents culturals i científics de proximitat. 

És en aquest territori proper on es produeix la confluència amb un altre col·lectiu, el dels 

centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal, aproximadament unes 350 entitats 

en el conjunt dels territoris de parla catalana, associacions sense finalitat de lucre que 

compten amb el suport de l’Institut Ramon Muntaner des de l’any 2003. Es tracta d’un 

teixit associatiu cultural i de recerca, que aporta coneixement  des d’una mirada propera 

i arrelada a l’entorn, molt valuosa per a recerques mes àmplies o per a treballs de caire 

comparatiu.  

La recerca que es duu a terme des dels centres d’estudis locals ha estat realitzada en molts 

casos pel personal docent i investigador de les universitats, ja que des dels anys 80 del 

segle XX es constata un increment de la incorporació d’universitaris a aquest col·lectiu. 

La seva participació ha contribuït a generar recerca sota paràmetres acadèmics, i també 

s’ha pogut constatar en l’assumpció de tasques de gestió vinculades a aquestes entitats.  

En definitiva, el personal docent i investigador de les universitats s’ha convertit en agent 

dins aquest teixit associatiu local i comarcal i s’ha compromès, per voluntat pròpia, amb 

la investigació i l’acció cultural més interdisciplinar, transversal i arrelada al territori. 

Aquest fet ha anat augmentant progressivament i en l’actualitat aquesta vinculació és molt 

significativa.  

A més a més, ambdós col·lectius prioritzen la transferència del coneixement a través de 

les publicacions i reivindiquem la importància de l’ús del català en el context científic i 

acadèmic. 



 

La recerca que aquest personal realitza en el context dels centres d’estudis i la dedicació 

que hi esmercen té, no obstant, una repercussió reduïda dins el seu currículum acadèmic, 

quan en realitat té un important impacte social i cultural. 

Tot l’exposat amb anterioritat evidencia que entre la recerca feta des del món acadèmic i 

la recerca en els centres locals existeix una connexió necessària que caldria posar en valor 

i generar eines, des dels diferents àmbits implicats, per a garantir-la, avaluar-la i 

potenciar-la. 

En els darrers dos anys la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner han 

prioritzat com a línia estratègica la redacció d’un informe que evidenciés aquesta 

connexió. A més a més, han elaborat un document amb indicadors per poder fer 

l’avaluació i el posterior reconeixement d’accions concretes: implicació en congressos i 

jornades, participació en consells de redacció de revistes, participació en jurats de premis 

i beques, participació en les avaluacions externes de les revistes científiques, coordinació 

de treballs de ciència ciutadana, entre d’altres.  

Les Universitats de la Xarxa Vives ens comprometem a estudiar les propostes d’actuació 

per tal d’incorporar-les en els sistemes interns d’avaluació donada la importància que 

aquestes accions representen per a la transferència del coneixement i el seu elevat impacte 

social. 

Així mateix, volem fer un reconeixement a la tasca realitzada des dels centres i instituts 

d’estudis de recerca local i comarcal en oferir als investigadors plataformes de recerca i 

publicació adaptades als sistemes d’avaluació acadèmics. 

Finalment, volem elevar a les administracions competents la importància de la connexió 

amb el context social proper, de l’aplicabilitat de la recerca elaborada des del món 

acadèmic. En conseqüència demanem que sigui un element d’avaluació dins el 

currículum acadèmic del professorat pel que suposa de servei a la comunitat i de 

construcció d’una societat més crítica, compromesa i plural. 
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