
XI PREMI BECA VILA D´ALCOVER 
  

El Centre d´Estudis Alcoverencs (CEA), amb el suport de la regidoria de Cultura de 

l´Ajuntament d´Alcover, convoca la XI edició del Premi Beca Vila d´Alcover. 

S´hi poden presentar tan sols els projectes que tractin sobre el bandolerisme a Alcover durant 

l´època moderna. Es valorarà especialment l´aportació de documentació inèdita. 

Bases: 

1. Els projectes presentats hauran de contenir, com a mínim, els següents apartats: esquema de 

treball, justificació i contextualització, fons a utilitzar. I un breu currículum de la persona 

aspirant. 

2. El Premi Beca està dotat amb 1.500€. El CEA es reserva el dret de declarar el premi desert. 

Una vegada adjudicat el Premi Beca es farà un primer pagament de 750€ i la resta en finalitzar 

el treball. 

3. Cal trametre els projectes al Centre d´Estudis Alcoverencs, plaça Cosme Vidal 5, 43460 

Alcover, telf. 977 76 05 95, abans del 9 de novembre de 2018. 

4. El jurat que valorarà els projectes rebuts i farà seguiment del treball està format pel dr. Josep 

Fàbregas, professor d´Història Moderna de la URV, el Dr. Valentí Gual, professor d´Història 

Moderna de la UB, i en Jaume Camps, com a representant del CEA. 

5. L´entitat organitzadora farà públic el veredicte, inapel·lable, el dia 1 de desembre, prèvia 

valoració de tots els projectes rebuts. 

6. El guanyador tindrà 12 mesos des del dia de concessió per realitzar el treball. Durant aquest 

temps, es faran reunions cada tres mesos per analitzar l´estat de la investigació, o tantes vegades 

com el jurat cregui necessari, per tal d´assessorar-lo. Quan l´hagi acabat  ha de ser presentat per 

triplicat en DIN A4 i en format digital. 

7. Un cop presentat el treball, el CEA es reserva el dret de publicar-lo durant un període màxim 

de dos anys. 

8. Per a qualsevol altre aspecte no establert en aquestes bases, el jurat resoldrà sota el seu criteri 

els dubtes plantejats. 

       Alcover, octubre de 2018 

 



Amb la col·laboració de l´Ajuntament d´Alcover. 


