
3a Beca de Recerca i Investigació Local del Morell
Formació i transformació de les Rambles del Morell i el seu entorn.



L’última edició d’aquesta beca es va aprovar el 2015 i, des de llavors, no se n’ha convocat cap 
altra. És voluntat de l’Ajuntament del Morell recuperar-la, i per això es tira endavant aquesta 3a 
edició, amb la intenció de recuperar el seu caràcter biennal i amb l’objectiu de fomentar la 
recerca en el camp de la història en l’àmbit del Morell. La beca s’atorgarà al millor projecte 
d’investigació inèdit sobre la formació i la transformació de les Rambles del Morell i el seu entorn 
a criteri del jurat. La durada de la beca serà d’un any a partir de la data de la seva concessió.

Poden optar-hi totes les persones a títol individual 
o col·lectiu, que presentin un projecte d’investiga-
ció d’acord amb aquestes bases. Els candidats han 
de trametre la seva sol·licitud al registre electrònic 
de l’Ajuntament del Morell adjuntant-hi la següent 
documentació:
· Còpia del DNI o qualsevol altre document acredita-
tiu de les dades personals i currículum vitae del/s 
sol·licitant/s. En el cas de projectes col·lectius caldrà 
indicar el nom d’una persona responsable o repre-

 sentant del grup i aportar el currículum vitae de 
cadascun dels membres d’aquest col·lectiu.

· Declaració responsable de trobar-se al corrent de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

· Projecte de treball, on es formulin els objectius que 
es volen assolir, una justificació de la importància 
de la recerca que es proposa, un esquema del 
contingut del treball, les fonts, la bibliografia, la 
metodologia a utilitzar i un cronograma d’elabora-
ció i presentació del treball.

· El projecte s’ha de presentar en català, mecanogra-
fiat a doble espai, a doble cara, imprès en fulls DIN A4.
Aquest projecte, que s’haurà de presentar en suport 
electrònic, tindrà un mínim de sis cares de foli i un 
màxim de dotze.

· El compromís de lliurar el treball definitiu dins el 
termini establert.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 29 
d'octubre de 2022.

El jurat estarà format per un mínim de tres vocals 
designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament del Morell a 
proposta dels grups polítics municipals, d’entre 
professionals, professors i investigadors de reconegut 
prestigi en el camp objecte d’aquesta beca. El jurat 
nomenarà un director per tal d’assessorar i seguir 
l’evolució del treball i fer les indicacions corresponents.

Criteris a valorar pel jurat:
- ajustament de la temàtica proposada
- aportació de noves dades de recerca local que per-
  meti conèixer noves fonts documentals o modificar 
la interpretació tradicional

- coherència i viabilitat del projecte
- solvència científica suficient
- originalitat de l’enfocament
- qualitat literària
- que el treball final es pugui publicar en el marc de la 
col·lecció Història i Patrimoni. Per tant, es valorarà
que sigui un treball de caràcter divulgador i que 
incorpori moltes imatges per reforçar el text i fer-lo 
més amè.

El veredicte es farà públic durant els 30 dies poste-
riors a la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds.

El jurat es reserva el dret a declarar deserta la beca i 
és competent per a resoldre qualsevol eventualitat 
no regulada expressament per aquestes bases.

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el 
coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

Consulta les bases completes aquí:

https://bit.ly/3aBecaRecerca

La beca, que es concedirà a un sol projecte, està 
dotada amb 2.500 €, import que es farà efectiu en 
dos lliuraments a través de transferència bancària: 
el primer, per import de 500 €, en el moment de 
la concessió de la beca, i el segon, per import de 
2.000 €, una vegada lliurat el treball finalitzat i després 
que el/la director/a nomenat pel jurat n’hagi dictami-
nat la qualitat.
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