XIII
Premi dhistòria

Gramunt i Subiela

ORGANITZA

Ajuntament de Tarragona
Conselleria de Patrimoni

COORDINA

Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona

Bicentenari

setge
tarragona
guerra francès
del

de

a la

del

1811-2011

Ajuntament de Tarragona
Plaça de la Font 1, 43003, Tarragona
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Premi dhistòria

Poden optar al premi Gramunt i Subiela
projectes de recerca sobre aspectes relatius
a la història de Tarragona i comarca durant
la Guerra del Francès (1808-1814) o les seves
commemoracions posteriors. Aquest premi
es convoca amb caràcter extraordinari en el
marc dels actes de commemoració del
Bicentenari del setge i ocupació de Tarragona
(1811-2011).

Condicions
El jurat, a més de la capacitat investigadora de lautor del
projecte, considerarà linterès i el relleu del tema de la recerca
proposada, amb una consideració especial per a aquells
projectes que en bona part es basin en lestudi i lanàlisi de
les fonts documentals que formen part del patrimoni
documental de lAjuntament de Tarragona.
El responsable del projecte firmat es compromet a presentar
un informe trimestral al tutor nomenat a proposta del jurat.
El tutor farà el seguiment del desenvolupament del projecte
i formularà totes les indicacions i millores oportunes que
necessàriament caldrà tenir en compte i incorporar durant
el desenvolupament del seu treball.
Lautor del projecte premiat es compromet a presentar el
treball enllestit en el termini dun any des del moment de
ladjudicació del premi, que serà prorrogable per un altre
període de mig any com a màxim, prèvia sol·licitud de
linteressat i amb el corresponent informe favorable del tutor.

Extensió
La memòria ha de tenir una extensió de 20 a 40 fulls DIN
A4. Daltra banda, els projectes presentats hauran de preveure
que lobra resultant tingui una extensió mínima de 180 fulls
DIN A4 i màxima de 250 fulls DIN A4, a doble espai.

Convocatòria extraordinària

Gramunt i Subiela
Termini i presentació
Abans del dia 4 de desembre de lany 2009, data en la qual
finalitza el termini de presentació, shaurà dhaver lliurat el
projecte a la Sala de Consulta del Servei dArxiu i Documentació
Municipal de lAjuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 ·
43003 · Tarragona.
La memòria del projecte, amb sis còpies, haurà dincloure:
a) els objectius de la recerca;
b) la justificació del projecte;
c) un esquema desenvolupat del treball;
d) fonts documentals que seran estudiades;
e) fonts bibliogràfiques i hemerogràfiques;
f) relació dimatges, il·lustracions i plànols;
g) el programa i el calendari de treball;
h) el currículum de laspirant.

Dotació
6.000 euros (com a cessió dels drets dexplotació quan es
publiqui el treball).

Terminis de pagament
Lautor del projecte premiat rebrà el 25% de limport total del
premi en el moment de la seva concessió, un altre 25% quan
el tutor hagi aprovat el segon informe del treball i el 50%
restant un cop el projecte estigui enllestit.

Jurat
El jurat estarà presidit per la Consellera de Patrimoni i quatre
persones de reconegut prestigi dins el món universitari o en
làmbit dinvestigació de les humanitats.
Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el cap del
Servei dArxiu i Documentació Municipal.
El jurat qualificador queda facultat per a declarar deserta la
beca dinvestigació si sestima que cap dels projectes nés
mereixedor.

