BASES DE PARTICIPACIÓ BECA 8 DE MARÇ

El Jurat es reserva el dret de declarar no acceptable el treball si no assoleix una qualitat mínima.
La o les persones becades es comprometen a participar en els actes de presentació del treball que
convoqui l’Ajuntament.
L’Ajuntament es reserva en exlcusiva els drets de
reproducció, distribució i comunicació pública del
treball becat per un període màxim de dos anys,
a comptar del dia del lliurament, passats els quals
retornaran a la persona o persones autores del treball. En el cas de ser publicat, l'autorització com-

prendrà la primera edició del treball i una primera reimpressió.
L’Ajuntament podrà establir, dins del termini dels dos
anys esmentats, els criteris de comunicació pública que cregui més adients, quant a disseny, format i presentació de la publicació o mitjà utilitzat.
L'Ajuntament de Girona s'obliga a respectar els
drets morals de la persona o persones autores del
treball en qualsevol ús que faci en l'execució de
les presents bases. Així mateix, aquestes s’obliguen a fer esment, en els crèdits corresponents,
de la beca atorgada en qualsevol acte de comunicació pública posterior a la concessió.
L’Ajuntament es reserva el dret de decisió per a
qualsevol qüestió que es pugui suscitar no prevista en aquestes bases.ii
La participació en aquests concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases. El seu incompliment per part de la persona o les persones beneficiàries pot ser causa d’anul·lació total o parcial
de la beca.
Girona, setembre de 2006

Informació
Ajuntament de Girona. Pla transversal de gènere
Plaça del Vi, 1. 17004 Girona
Tel. 972 419 442
ciutatiigualtat@ajgirona.org
www.ajuntament.gi/beca8m

Escena del sopar familiar de Pasqua (Séder de Pésaj) - Hagadà de Barcelona, s. XIV - British Library, Londres

1. Instància de lliurament i petició del darrer pagament.
2. Memòria de la recerca: una en suport paper i una
en format arxiu pdf. Si conté imatges s’inclouran
en dues resolucions, una baixa per webs, i una
alta per impressions. L’arxiu s’haurà de poder
transformar en un e-book de resolució normal. En
el cas que es facin enregistraments, es lliuraran
l’original i una còpia o una transcripció del material recollit. Aquests passaran a formar part de
l’Arxiu Històric de la ciutat i hauran de comptar
amb l’autorització escrita de les persones enregistrades perquè puguin ser publicades o utilitzades per a la investigació.
3. Resum de les conclusions de la recerca d’utilitat per a la ciutadania.
4. Valoració de l’experiència i recomanacions de
millores a les bases de convocatòria de la Beca
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rar el treball finalitzat. Si la persona selecciona1. Iniciativa
da no lliura el treball d’investigació dins el termini

- Fins el 30 de desembre de 2007: lliurament del treball d’investigació.

- Títol
- Objectius
- Justificació, des d’una perspectiva de gènere, o en el camp de la línia Història i Gènere
- Metodologia de treball
- Pla de treball i calendari
- Bibliografia
- Fons de consulta
- Possibilitats que pot tenir el treball projectat en quant a la difusió o ulteriors explotacions
- S’hi pot incloure els annexos i els suports
audiovisuals que es considerin convenients
• Resum del projecte en un fitxer digital de text, el
qual podrà fer públic l’Ajuntament.
• Telèfon i adreça de correu electrònic. La comunicació amb les persones candidates i becades
es farà per correu electrònic.
• Declaració expressa de coneixement i acceptació d’aquestes bases.

6. Requisits

7. Concessió de la beca

Les persones que optin a aquesta Beca han de presentar la documentació següent al Registre de
l’Ajuntament:

Aquesta beca l’atorgarà un Jurat presidit per l’alcaldessa, amb participació de:

L’Ajuntament de Girona convoca la beca “8 de
març”, de recerca de la memòria històrica de les
dones a Girona, amb l’objectiu d’aportar dades
noves sobre el paper que han tingut les dones al
llarg de la història de la ciutat.

establert, haurà de retornar el pagament inicial
rebut dins el termini que li requereixi la intervenció de fons municipal.

2. Objecte de la beca

Hi poden participar totes les persones interessades a treballar en la recuperació de la memòria
històrica de les dones, de manera individual o en
grup, i es nomenarà, en aquest cas, una persona
responsable del projecte.

El treball de recerca es pot fer des d’un vessant històric, sociològic, antropològic i/o econòmic, i ha de
versar sobre el tema genèric: Les dones a Girona:
la seva presència al llarg de la història. Es valorarà en el projecte de recerca que els resultats:

4. Participants

5. Calendari

- Puguin tenir una dimensió ciutadana, signifiquin
una contribució inèdita a l’imaginari ciutadà. En
especial són d’interès els resultats que aportin
fonts inèdites pel coneixement de la vida i el saber
de les dones (a tall d’exemple, poden referir-se a
epistolaris, diaris personals, transmissions familiars, etc.)
- Siguin transferibles a sectors diferents del de la
historiografia.
- Puguin ser difosos mitjançant una exposició, web,
edició audiovisual i similars.

- Fins el 30 de desembre de 2006: presentació de
projectes, al registre general de l’Ajuntament.

3. Dotació econòmica

• Fotocòpia del DNI
• Currículum
• Dues còpies de la memòria descriptiva del projecte, que no sobrepassi les quinze planes. El treball de recerca del projecte ha de ser original.
Aquesta memòria ha de contenir:

Aquesta beca té una dotació econòmica de 6.000
euros. L’import de la beca està subjecte a les retencions legals establertes. Es pagarà el 50% inicial
un cop concedida la beca i el 50% restant en lliu-
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- Fins a final de gener de 2007: selecció del projecte guanyador.

- El tinent d’alcalde de Serveis Socials i Joventut.
- La tinenta d’alcalde d’Hisenda.
- Una representació de l’Arxiu Municipal de Girona.
- Una representació del Museu d’Història de la
Ciutat.
- Una representació del Patronat del Call.
- Una representació de l’Institut d’Estudis Gironins.

- Una representació de la Universitat de Girona.
- Dues persones representants de la Comissió
Ciutat i Igualtat.
La secretaria serà a càrrec de la de la Comissió
Ciutat i Igualtat.
Les persones que integren el Jurat no poden dirigir cap equip d’investigació dels treballs presentats ni formar-ne part.
La decisió del Jurat serà inapel·lable. El Jurat es
reserva el dret de declarar deserta la beca.
S’establirà un torn de reserva en cas que la persona o les persones guanyadores renunciessin a la
beca.
El Jurat pot nomenar, si ho considera oportú, una
persona especialitzada en el tema objecte de la
convocatòria perquè faci el seguiment del treball.
L’Ajuntament es reserva el dret de ser informat en
tot moment de l’estat d’execució i evolució de la
investigació.
El treball d’investigació beneficiari de la beca no
podrà optar a altres ajuts, premis o subvencions
que l’Ajuntament atorgui durant el curs de la investigació. En cas d’ajuts econòmics procedents d’altres institucions els autors o autores necessitaran
comptar amb el consentiment de l’Ajuntament.

8. Lliurament del treball
La persona o les persones guanyadores es comprometran a lliurar el treball d’investigació en el
termini establert. En concret, el material a lliurar
serà:

