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Us presentem el carnet Recercat per als socis dels centres d'estudis, una 
iniciativa de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i de l'Institut 
Ramon Muntaner. L'objectiu d'aquest carnet és crear un element que ens 
identifiqui com a col·lectiu i que sigui una eina a través de la qual oferir avantatges 
en diferents àmbits, principalment vinculats al món de la cultura.

Us mantindrem informats dels descomptes a través del nostre portal , i dels butlletins mensuals 
que anirem enviant.

Des d'aquí volem agrair a tots aquells organismes, institucions i empreses que han volgut participar en el 
projecte i deixem la porta oberta a anar incorporant tots aquells que vulguin afegir-se a aquesta iniciativa que pot 
ser molt beneficiosa en ambdós sentits.

Per poder accedir als descomptes només cal que presenteu el vostre Carnet Recercat. 

     Gaudiu-lo !

www.irmu.org

carnetcarnet

Guia d e promocions i descomptes



ca
rn

et
Editorial Afers

  Tel. 961 269 394

Descompte del 20 % en la subscripció a la revista Afers. Fulls 

de recerca i pensament

Descompte del 15 % en llibres o números solts de revistes 

als subscriptors d'Afers

En fer la comanda, caldrà indicar que teniu el carnet Recercat 

a l'apartat Observacions perquè s'activi el descompte.

www.editorialafers.cat 



ca
rn

et
Museu Marítim de Barcelona

Descompte del 50 % en les visites de caràcter 
individual i/o familiar, màxim quatre persones, a 
l'exposició permanent del Museu Marítim de Barcelona
Descompte del 10% en la compra de llibres de la 
botiga del museu

  Tel. 933 429 920www.mmb.cat 
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L'Avenç

Descompte del 30% en la subscripció anual a 
L'Avenç, que suposa també un descompte del 
10% en les seves publicacions

  Tel. 932 457 921www.lavenc.cat



ca
rn

et
CLUB TR3SC

Descompte del 20% en la quota anual Modalitat bàsica (sense 
Regal Club i revista TR3SC en format digital) de 34  a 26 

Descompte del 20% en la quota TR3SC (amb Regal Club i 
revista TR3SC en format imprès) de 53  a 43 

El carnet del CLUB TRESC és vàlid per a tu i l'acompanyant 
que triïs.

Tel. 902 339 033

€ €

€ €

www.tresc.cat/promo/irmu  



ca
rn

et
Museu de la Vida Rural

Aplicació de la tarifa amb descompte en 
l'entrada al museu 
Descompte del 10% en la compra d'articles 
de la botiga del museu

Tel. 977 870 576www.museuvidarural.cat   



ca
rn

et
Museu de les Terres de l'Ebre

Descompte del 50% en el preu
de l'entrada al museu

  Tel. 977 702 954www.museuterresebre.cat 



ca
rn

et
Museu Comarcal de Tàrrega

Descompte del 10% en la compra de llibres 
editats pel museu

   Tel. 973 312 960www.museutarrega.com



ca
rn

et
Editorial Barcino

Descompte del 10% en la compra de publicacions 
de l'editorial Barcino contactant directament amb 
l'editorial.
Per a més informació
barcino@editorialbarcino.cat
www.editorialbarcino.cat



ca
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et
Psicogràfics, comunicació visual
Pack Events Recercat 50 cartells A3 i 500 flyers 10x21 cm per 90 €

Regal del material de difusió imprès (flyers i cartells) a les 
exposicions

Descompte del 5% en altres productes (desplegables, llibres, etc.)

Lliurament gratuït a tota Catalunya

   Tel. 936 683 655www.psicografics.com

C O M U N I C A C I Ó  V I S U A L

CATÀLEGS, FYERS PROMOCIONALS, REVISTES,
LLIBRES,TARGETES, PACKAGING,

EXPOSICIONS, RETOL·LACIÓ, ETIQUETES,...

DISSENY GRÀFIC, PUBLICITAT, IMATGE CORPORATIVA,
IMPRESSIÓ, FOTOGRAFIA, IL·LUSTRACIÓ



ca
rn

et
Vilars Rurals SEHRS

Descompte del 10% en temporada baixa, excepte 
ponts i festius, en qualsevol tipus d'allotjament als 
vilars de Sant Hilari Sacalm, Arnes i Cardona

Tel. 972 872 820,  977 435 737 i 938 690 044
www.vilarsrurals.com



ca
rn

et
Fundació Privada Palau

Descompte del 20% en el preu de l'entrada general 
a la Fundació Palau

Descompte del 20% en el preu de les entrades del 
Festival de Poesia 

 Tel. 937 913 593www.fundaciopalau.com 



ca
rn

et
Ciutadella Ibèrica de Calafell

Oferta de 2 x 1 en la compra de l'entrada general

Descompte del 50% en la compra de l'entrada familiar 
(2 adults i 2 infants)

 Tel. 977 694 683  647 751 569www.ciutadellaiberica.com 



ca
rn

et
La Línia Verda Produccions en Verd

Descompte del 20% en la primera comanda de 
productes ecològics

Oferta de “preu amic” a través del codi
promocional LLVRM13

www.laliniaverda.com



ca
rn

et Tot tipus de llibres, enquadernacions,
acabats, qualitats, tiratges,...
Preus especials per entitats sense
ànim de lucre

llibrexpres-cat   Impremta online

Promoció de 200 llibres per 610 €, tot inclòs (Consulteu 
característiques)

Regal, amb la comanda, de la mateixa quantitat de punts de llibre 
personalitzats amb la portada del llibre

Lliurament ràpid i gratuït a tota Catalunya

Tel. 936 683 655www.llibrexpres-cat.com  



ca
rn

et
Projecte Arç
Descomptes en serveis propis:

a) assegurances personals; estalvi ètic i solidari, cotxe compartit   
i energies renovables

b) botiga virtual  de consum responsable i altres serveis: 
descomptes a comerços, cellers, abacus

Els descomptes per l'apartat b) es poden aconseguir sol·licitant 
ser soci de consum sense cap cost. (cost habitual 6 €) 

www.arccoop.cat



ca
rn

et
Artyplan

Descompte de 10% en tots els serveis

Assessorament gratuït i proves pilot en 
digitalització

www.artyplan.com



ca
rn

et
Palau de la Música – Orfeó Català

Descompte del 25% (aplicables a les taquilles) en:
- Tots els concerts organitzats per la Fundació Orfeó 

Català 
– Palau de la Música (a excepció del Cicle Palau 100). 
- Visites guiades en català al Palau de la Música

(Màxim de dues entrades per carnet)

 Tel. 932 957 200www.palaumusica.cat 



ca
rn

et
Hotels Husa

Descompte del 10% en reserva d'habitacions, sobre 
el millor preu disponible (no acumulable a ofertes o 
promocions especials)
Per fer la reserva cal especificar usuari (targeta) i clau 
(RECERCAT)

www.husa.es



ca
rn

et
Fassina Balanyà

Descompte del 50% en el preu de l'entrada

   Tel. 977 871 220www.fassinabalanya.cat



ca
rn

et
Instituts Odontològics
Condicions de client preferent:

- Higiene bucal per 22 €
- 20% de descompte en tot tipus de tractament
- Visita, revisions i radiografies intrabucals gratuïtes
- Finançament a 18 mesos sense interessos i altres 
opcions a consultar

www.ioa.cat

Per gaudir del serviu caldrà presentar el carnet i donar el codi 
de client A905 a la recepció dels centres odontològics



ca
rn

et
Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC)

Descompte del 30% en el preu de l'entrada

 Tel. 936 220 376www.mnac.cat 



ca
rn

et

 

Museu Arqueològic Comarcal 
de Banyoles i Museu Darder

Descompte del 50% en el preu de l'entrada a un 
dels museus i de l'entrada conjunta

 Tel. 972 574 467www.museusdebanyoles.cat 



ca
rn

et
Informàtica CRC (Móra d'Ebre)

Descompte del 15% en totes les reparacions de maquinària 

efectuades en el propi servei tècnic de CRC

Descompte del 3 % en la compra de productes informàtics i 
consumibles feta a la botiga de CRC (queden exclosos 
productes de la marca Apple i possibles promocions i ofertes 
vigents a CRC)

  Tel. 977 402 500www.informaticacrc.com 



ca
rn

et
Ecomuseu de les Valls d'Àneu

Promoció de 2 x 1 en la compra de l'entrada a 
la Casa Gassia, cap de l'Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu

 Tel. 973 626 436www.ecomuseu.com 



ca
rn

et
Comú de Particulars

Descompte del 10% en les compres dels licors 
elaborats pel Comú de Particulars a les 
persones que visiten la fàbrica/botiga.

 Tel. 973 680 117www.comudeparticulars.cat 



ca
rn

et
Camil·la Pérez Salvà
Taller de Ceràmica

Descompte d'un 10% en la ceràmica de 
producció pròpia en totes les compres 
superiors a 20 €.
www.camillaperez.com



ca
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et
Museu de Badalona

Tarifa  D reduïda. Representa aproximadament un 
20% menys que la normal, en el preu de l'entrada 
al conjunt arqueològic “Termes – Decumanus”.

 Tel. 933 841 750www.museudebadalona.cat 



ca
rn

et

Museu Comarcal de Cervera

Aplicació de la tarifa reduïda en l'entrada al museu

 Tel. 973 533 917www.museudecervera.cat 



ca
rn

et
Litterarum.
Fira d'espectacles literaris

Oferta 2 X 1 en la compra d'entrades a 
espectacles literaris i musicals

www.llibresebrencs.org



ca
rn

et
Centre d'Interpretació del 
Romanticisme Manuel de 
Cabanyes

Aplicació de la tarifa reduïda en l'entrada al museu

 Tel. 938115715www.ccgarraf.cat 



ca
rn

et
Llibreria La Cultural 

Descompte del 5% a tots els socis dels centres 
d'estudis que presentin el carnet 

http://www.llibrerialacultural.cat



ca
rn

et
Espai A – Xarxa d'Arts Escèniques 
Amateurs de Catalunya
Descompte del 20 % en la compra de l'entrada
als espectacles de l'Espai A

www.espaia.cat   Tel. 93 213 73 63



Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana
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Gaudiu de totes les avantatges
que li ofereix el nostre carnet

www.irmu.org www.ccepc.org
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