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BECA 8 DE MARÇ, D’ESTUDIS
HISTÒRICS DE LES DONES A
GIRONA
Convocatòria novembre de 2014
La convoca l’Ajuntament de Girona per a
promoure la recuperació del llegat històric
gironí a través de l’estudi de la història de
les dones que han contribuït a formar-la al
llarg dels segles.
Dotació de 6.000 euros.
Hi poden participar totes les persones, tant expertes en història
com no, individualment o en grup, soles o amb un tutor o tutora
(experts en història de les dones que aportin seguretat
metodològica)
• Fins al 10 de novembre de 2014: presentació de projectes al
Registre general de l’Ajuntament de Girona.
• Fins al 15 de desembre de 2014: selecció del projecte
guanyador.
• Fins al 30 de desembre de 2016: lliurament de la recerca
finalitzada.
La recerca es podrà publicar.

Tota la informació a www.girona.cat/beca8m

BECA 8 DE MARÇ, D’ESTUDIS HISTÒRICS
DE LES DONES A GIRONA
Convocatòria novembre de 2014
BASES DE PARTICIPACIÓ
1. Objectius
La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la
recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels
segles.
La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la gènesi de la història, l’economia, la política i
l’evolució social. Davant l’establiment de noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir
la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la perspectiva femenina d’abordar el
pensament crític i històric.
La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora
de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel•lectual i a l’esforç col•lectiu de canvi que s’està instaurant en la
societat.

2. Valoració de projectes
Escriure la història de les dones suposa abordar la tasca amb rigor i atorgar a les relacions entre gèneres un pes important en els
esdeveniments i en l’evolució de les societats. Per això, en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de
recerca que:
- Siguin innovadors.
- Tinguin en compte la interdisciplinarietat.
- Siguin inèdits (que no hagin estat publicats, no hagin tingut una difusió pública o no hagin estat presentats a altres
beques o concursos).
- Apliquin la perspectiva de la història de gènere.
- Potenciïn el coneixement històric a l’entorn de diversos temes.
- Proposin una metodologia específica, viable i plural.
- Contemplin la contextualització, centrant l’estudi a Girona però posant-lo en relació amb l’entorn i la realitat que l’envolta.
- Enriqueixin les teories, les polítiques i les pràctiques de recerca històrica i de recuperació del patrimoni de Girona i
l’imaginari ciutadà.

3. Participació
Poden participar-hi totes les persones interessades en els estudis d’història de les dones a Girona, individualment o en grup. En
aquest cas, caldrà una persona que es presenti com a responsable i representant del projecte i del grup. Per completar l’expertesa
necessària en història i/o perspectiva de gènere, el projecte pot comptar amb la tutorització d’una persona experta titulada.

4. Dotació econòmica
Aquesta beca té una dotació econòmica de 6.000 euros. Aquest import està subjecte a les retencions legals establertes. Es pagarà
el 50% inicial un cop concedida la beca i el 50% restant quan es lliuri el treball finalitzat. Si la persona seleccionada no lliura el
treball dins el termini establert, haurà de retornar el pagament inicial rebut en el termini i forma que li requereixi la Intervenció de
Fons municipal.

5. Calendari
- Fins al 10 de novembre de 2014: presentació de projectes al Registre general de l’Ajuntament de Girona.
- Fins al 15 de desembre de 2014: selecció del projecte guanyador.
- Entorn el 8 de març de 2015: presentació pública del projecte guanyador.
- Fins al 30 de desembre de 2016: lliurament del treball finalitzat.
- Entorn el 8 de març de 2017: presentació pública del resultat de la recerca.

6. Requeriments
Caldrà presentar al Registre de l’Ajuntament la documentació següent:
a. Instància en què se sol•liciti la participació i s’acceptin les bases de la convocatòria, segons el model facilitat al web de la
Beca. És obligatori consignar-hi un telèfon i una adreça electrònica. La comunicació amb les persones candidates i la
becada serà mitjançant correu electrònic. En cas que concorri a la beca un grup de persones i/o un/a tutor/a caldrà que es
faci constar en document a part que les altres persones que formen part de la candidatura, autoritzen a la sol•licitant a
representar-les.
b. Fotocòpia del o dels NIF, NIE o passaport/s de totes les persones de la candidatura.
c. Un currículum per persona de 2 pàgines com a màxim. És recomanable que s’especifiquin els aspectes i mèrits que
demostrin capacitat formativa per abordar els estudis històrics amb perspectiva de gènere. Si escau, el currículum de la
persona tutora, que tingui en compte les mateixes qüestions anteriors, i de màxim 2 pàgines.
d. Projecte. S’ha de presentar en 2 còpies de màxim 15 pàgines A4, no enquadernades, impreses a 1 cara i a 1’5 d’espai
interlineal, amb el contingut següent:
1. Títol.
2. Resum de la proposta de recerca en què s’hi assenyalin 3 punts clau (màxim 150 paraules).
3. Justificació de la proposta des de la perspectiva d’història de les dones.
4. Metodologia de treball amb una justificació i la llista de tots els punts a seguir.
5. Fons de consulta (especificats i justificats d’acord amb la proposta i l’objectiu de la recerca).
6. Bibliografia (especificada i justificada segons la proposta i a l’objectiu de la recerca).
7. Propostes de divulgació dels resultats de la recerca (publicació, exposició, bases de dades, aplicacions interactives,
etc.).
8. Si escau, annexos i suports gràfics i/o audiovisuals.
e. Un fitxer digital de text, amb el mateix títol, nom i cognoms, data i resum de proposta de màxim 150 paraules. L’Ajuntament
podrà fer públic el fitxer.

7. Concessió de la beca
Aquesta beca l’atorgarà un jurat presidit per l’alcalde de Girona i format per:
- El regidor de Serveis Socials;
- La tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones;
- Una representació de l’Arxiu Municipal de Girona;
- Una representació del Museu d’Història de la Ciutat;
- Una representació del Patronat Call de Girona;
- 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 anirà 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 coneixadora del tema 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 hauran de comptar amb
el consentiment de l’Ajuntament per a gaudir-ne,

8. Lliurament del treball finalitzat
La persona o les persones becades es comprometran a lliurar el treball d’investigació en el termini establert. S’haurà de presentar:
a. Instància de lliurament i sol·licitud del darrer pagament.
b. Memòria de la recerca: una en suport paper, una en format d’arxiu .doc i una en format llibre electrònic de resolució
normal. Si conté imatges s’hauran d’incloure en dues resolucions: una baixa per a webs, i una alta per a impressions. En
el cas que es facin enregistraments, se n’haurà de lliurar l’original i una còpia o una transcripció del material recollit. Els
materials de memòria passaran a formar part de l’Arxiu Històric de la ciutat. També, si escau, s’hi haurà d’adjuntar
l’autorització escrita de les persones enregistrades, per tal que les memòries puguin ser publicades o utilitzades en
investigació.
c. Resum de les conclusions de la recerca que reculli sintèticament els aspectes que poden ser de més interès comunicatiu
per a la ciutadania, en format paper i en fitxer de text.
d. Valoració de l’experiència i recomanacions per a la difusió del resultat, i de millores a les bases de convocatòria de la
beca.
El Jurat es reserva el dret a declarar no acceptable el treball lliurat si no assoleix la qualitat adequada i establerta ja a les bases.

9. Obligacions de les parts
La persona o les persones becades es comprometen a:
1. Participar en els actes de presentació i d’intercanvi del treball que convoqui l’Ajuntament.
2. Realitzar gratuïtament una activitat divulgativa dins de la programació municipal o un taller pedagògic organitzat per
l’Ajuntament o per un altre agent cultural autoritzat. Aquests actes seran gratuïts per a tothom. Les característiques i les
dates de realització s’hauran de fixar per conveniència de l’entitat o l’agent cultural que aculli l’activitat.
3. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Girona en qualsevol acte de comunicació pública posterior a la concessió,
i en les edicions i presentacions futures dels resultats de la recerca,
4. Lliurar a l’Ajuntament dos exemplars del material que s’editi o reediti amb els resultats del projecte becat.
L’Ajuntament tindrà els drets de reproducció, distribució i comunicació pública del treball becat en exclusiva per un període màxim
de dos anys, a comptar del dia del lliurament. A partir dels dos anys també els tindrà la persona o persones autores del treball. Si
aquestes en volen disposar abans, ho haurà d’autoritzar explícitament i per escrit l’Ajuntament. En el cas que el treball sigui
publicat, l'autorització comprendrà una primera edició 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 del mitjà utilitzat.
L'Ajuntament s'obliga a respectar els drets morals de la persona o persones autores del treball en qualsevol ús que en faci.
L’Ajuntament es reserva el dret de decisió per a qualsevol qüestió que pugui sorgir i que no estigui prevista en aquestes bases.
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.

Informació: Ajuntament de Girona - www.girona.cat/beca8m - Tel. 972 419 010 - ciutatiigualtat@ajgirona.cat

