
Terra

2022

Beca de recerca històrica

d'Ateneus

Amb el suport:

Organitzen: 

IX

I N S T I T U T

R A M O N

M U N TA N E R
Fundació privada dels Centres
d’Estudis de Parla Catalana

1. Característiques
 S'atorgarà una beca a un projecte de recerca inèdit, centrat en l'estudi de la repercussió social de l'associacionisme cultural 

ateneístic en un territori concret des del punt de vista històric. La proposta haurà d'incloure l'estudi de com a mínim dos 

ateneus de l'àmbit geogràfic estudiat i la incidència de l'activitat d'aquests ateneus en el context cultural. Seria aconsellable 

que com a mínim un dels ateneus mantingués encara la seva activitat.

2. Dotació de la beca
 La beca estarà dotada amb 3.000 � i amb l'edició de l'estudi en una col·lecció vinculada a aquesta beca. El termini per a la 

realització del treball serà entre març i desembre de 2022. Poden optar-hi investigadors dels centres d'estudis locals i 

comarcals que presentin de forma individual o col·lectiva una proposta que s'adeqüi a les presents bases. 

3. Documentació requerida
- Formulari de sol·licitud de la beca.

- Currículum del sol·licitant o de les persones que formin part del grup de recerca que sol·licita la beca.

- Projecte en què es justifiqui la recerca a desenvolupar, amb referències específiques d'estudis anteriors i estat actual del 

tema objecte de recerca, metodologia i resultats previstos.

- Pla de treball del projecte.

- Aval del centre d'estudis al qual s'adscriu o s'adscriuen l'investigador/s que presenten la sol·licitud.

- Aval d'un ateneu de la FAC.

- Fotocòpia del NIF del centre d'estudis.

- Es valorarà positivament l'aportació de l'aval d'un professor d'una universitat de l'àmbit lingüístic català o que es formi 

part d'un grup de recerca consolidat.

La Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner, fundació privada 

dels centres d'estudis de parla catalana, amb el suport del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana i d’Arç Cooperativa, convoquen una beca de recerca històrica a un estudi 

centrat en la repercussió social de l'associacionisme cultural ateneístic en un 

territori concret des del punt de vista històric. 
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4. Sol·licituds i termini de presentació
 La documentació sol·licitada juntament amb el formulari de sol·licitud adjunt a aquesta convocatòria ha de ser 

obligatòriament enviada per correu postal i per correu electrònic.

- Per correu postal a la seu de l'Institut Ramon Muntaner: Mas de la Coixa. Rotonda de l’Eix de l'Ebre N 420 s/n. 43770, 

Móra la Nova, Ribera d'Ebre. Hauran de ser documents originals. Aquesta tramesa es considera l'única vàlida als efectes 

de compliment dels terminis de la convocatòria. No s'admetran sol·licituds amb data d'admissió de Correus posterior al 

termini de la convocatòria.

- Per correu electrònic a: nuria@irmu.org (només tindrà valor instrumental i en cap cas es donarà validesa amb registre 

d'entrada ni podrà substituir a la tramesa per correu ordinari).

 El termini de presentació de les sol·licituds és el dilluns 21 de febrer de 2022.

5. Tramitació
 Les sol·licituds seran examinades per una comissió designada pel Patronat de l'Institut Ramon Muntaner i per la Federació 

d'Ateneus de Catalunya.

 La comissió podrà convocar els interessats a fi de sol·licitar-los qualsevol aclariment.

6. Criteris de valoració
Les sol·licituds seran valorades partint de l'aplicació dels següents criteris:

 a)  Interès científic del projecte presentat.

 b) Metodologia de treball.

 c) Historial científic del sol·licitant o del grup que presenta la proposta.

 d) Seran preferents els estudis de territoris i ateneus que estiguin federats.

 e) Seran preferents els estudis vinculats a territoris on no existeixi cap treball sobre aquesta temàtica

7. Resolució
 La comissió serà l'encarregada de resoldre la concessió d'aquesta beca d'estudi, tenint en compte les propostes. El veredicte, 

que serà inapel·lable, es farà públic la primera quinzena de març de 2022. L'atorgament o la denegació de l'ajut es notificarà 

per escrit a les persones interessades en un termini de quinze dies des de la data de resolució.

 Els projectes que no hagin estat seleccionats es podran recollir en el termini d'un mes.

8. Forma de pagament dels ajuts
 En el moment de la concessió de la beca es realitzarà un primer pagament del 70% de l'import total i el 30% restant un cop 

finalitzada la recerca. Al pagament se li aplicaran les retencions segons la normativa fiscal vigent. Al mes de juliol de 2022 

serà obligatori presentar un informe del desenvolupament de l'estat de l'estudi.

9. Presentació del treball
 Els beneficiaris hauran de presentar la investigació finalitzada com a màxim el mes desembre de 2022. Del treball resultat de 

la investigació n'haurà de lliurar tres exemplars en suport paper, així com presentar-los en suport digital a l'Institut Ramon 

Muntaner. 

 El treball s'haurà de presentar en DIN A-4, amb tipografia Times, cos 12 i interlineat doble. El treball haurà de tenir un mínim 

de 100 pàgines i un màxim de 150. S'haurà de fer sevir el sistema de citació de la col·lecció Terra d'Ateneus de l'editorial 

Afers. Les notes aniran numerades de forma correlativa a peu de pàgina iniciant-se la numeració en cada capítol. Els quadres, 

gràfics i imatges s'hauran de presentar per separat, numerats i en condicions clarament reproduïbles. No podran excedir la 

vintena.
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Mas de la Coixa, rotonda de l'Eix de l'Ebre N-420 s/n, 

43770 Móra la Nova, Ribera d'Ebre

www.irmu.org

Tel. i Fax: 977 401 757       

c/e: nuria@irmu.org  

Federació d'Ateneus de Catalunya

Plaça Víctor Balaguer, 5  1r

08003 Barcelona

www.ateneus.cat

Tel: 932 688 130

c/e: ateneus@ateneus.cat

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana
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10. Obligacions dels beneficiaris
 A més de l'obligació descrita a la base anterior, els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

  - Proporcionar en tot moment la informació que els sigui requerida per part de les entitats convocants.

  - Comunicar per escrit qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de l'ajut.

11. Renúncia
 Si en algun moment el/s beneficiari/s ha de renunciar a l'ajut atorgat, ho haurà de comunicar per escrit a l'Institut Ramon 

Muntaner i fer-hi constar els motius de la renúncia. En el cas que hagi percebut una part de l'import de l'ajut de la beca, l'haurà 

de reintegrar juntament amb els interessos meritats.

12. Revocació
 L'Institut Ramon Muntaner i la Federació d'Ateneus de Catalunya poden procedir a la revocació total o parcial de l'ajut en els 

supòsits següents:

  a) L' incompliment de l'obligació de presentar el treball dins el termini.

  b) La desviació respecte del projecte inicial presentat, prèvia audiència amb els interessats.

  c) L' incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases.

13. Propietat intel·lectual
 Els treballs són propietat del seu autor o autors. L'acceptació de la beca implicarà la cessió a l'Institut Ramon Muntaner i a la 

Federació d'Ateneus de Catalunya dels drets d'edició per un termini de dos anys i la cessió dels drets de propietat intel·lectual 

corresponents a la totalitat d'exemplars de la primera edició i en l'àmbit estatal. Els editors es comprometen a lliurar vint 

exemplars a l'autor o autors. Un cop transcorreguts els dos anys, tots els drets restaran de lliure disposició de l'autor o autors, 

encara que l'edició no s'hagi realitzat. En cas que es procedís a la seva edició posterior s'haurà de fer constar que el treball va 

rebre la IX Beca de Recerca Històrica “Terra d'Ateneus” convocada per l'Institut Ramon Muntaner i la Federació d'Ateneus de 

Catalunya.

 La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació d'aquestes bases i de la resolució del jurat que serà inapel·lable.

 Per a més informació:
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Núm. de Registre:

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE LA BECA 

Títol del projecte: 

 * Només s'ha de presentar si l'entitat no s'ha presentat amb 
anterioritat als ajuts de l'Institut Ramon Muntaner.

Documentació presentada:

 - Formulari de sol·licitud de la beca.

 - Currículum del sol·licitant o de les persones que formin part del grup de recerca que 

sol·licita la beca.

 - Projecte en què es justifiqui la recerca a desenvolupar, amb referències específiques   

d'estudis anteriors i estat actual del tema objecte de recerca, metodologia i resultats   

previstos.

 - Pla de treball del projecte.

 - Aval del centre d'estudis al qual s'adscriu o adscriuen l'investigador/s que presenten         

la sol·licitud.

 - Aval d'un ateneu de la FAC.

 - Fotocòpia del NIF del centre d'estudis.* 

 

Com a sol·licitant declaro:

1. Que són certes i completes les dades d'aquesta sol·licitud, així com tota la declaració annexa i em 

comprometo, si aconsegueixo la beca, a complir les condicions que s'especifiquen a la convocatòria.

Signatura del sol·licitant/dels membres del grup de treball:

                                                                                               ,         de/d'                                      de 2022
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D'acord amb la normativa de protecció de dades, en concret, el Reglament general (UE) 2016/679 de protecció de dades, us informem que les vostres dades identificatives i de 

les persones responsables de l'entitat són necessàries i seran tractades per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) amb la finalitat de concedir i gestionar les ajuts objecte d'aquesta 

convocatòria. La base jurídica és l'acceptació i consentiment de les bases de la convocatòria. Aquestes dades no se cediran en cap cas i seran tractades durant la vigència de la 

convocatòria; un cop finalitzada l'activitat, es mantindran durant 5 anys per possibles responsabilitats i d'acord amb la Llei general tributària. Podeu exercir els vostres drets 

d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició, i portabilitat de les vostres dades mitjançant escrit a l'INSTITUT RAMON MUNTANER a l'adreça més amunt 

indicada. 

Així mateix, confirmeu que heu informat als representants de l'entitat que les seves dades són recollides per l'IRMU i la finalitat concreta de la convocatòria.
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