
III Convocatòria de bases per a la

organitzadors

col.laboradors

Amb l'objectiu de promoure el 
desenvolupament, la divulgació i el foment 
dels valors literaris i culturals de la 
comarca, el Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre  (CCRE) i l'Ajuntament de 
Benissanet, amb el suport del Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), de 
l'Associació Cultural Artur Bladé i 
Desumvila, de l'Arxiu Comarcal de la Ribera 
d'Ebre (ACRE) i de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona (URV) publiquen 
aquesta convocatòria de bases per a la 
concessió d'una beca per a l'estudi de la 
figura i obra d'Artur 
Bladé i 
Desumvila per 
al curs 2011.

 
d'Artur Bladé
i Desumvila

Beca d'Estudi

de l'Obra i Figura

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Direcció General del Patrimoni Cultural
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

AJUNTAMENT DE
 BENISSANET

AJUNTAMENT
DE FLIX



1) El Consell Comarcal  i l'Ajuntament de Benissanet podran concedir, 
sempre que el treball compleixi els requisits expressats en 
aquestes bases, una beca per a desenvolupar un treball de recerca 
que tingui com a objecte central l'estudi de la figura, el pensament 
o l'obra d'Artur Bladé i Desumvila. Per bé que s'acceptaran 
propostes sobre qualsevol temàtica relacionada amb l'objectiu 
d'aquesta beca, en aquesta edició els organitzadors de la 
convocatòria proposen els temes següents:

a) Els articles publicats per Artur Bladé a la premsa de la 
província de Tarragona (La Riuada de Móra d'Ebre, El diari 
Tivissa, El Llamp de Gandesa, El Pueblo, L'Avançada i L'Ideal 
de l'Ebre.) previs al seu exili. Se'n poden consultar molts 
exemplars en línia al portal xac_premsa 
(http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top).

b) L'activitat periodística d'Artur Bladé i Desumvila en tornar de 
l'exili.

2) La beca, concedida pel CCRE i l'Ajuntament de Benissanet, està 
dotada en 2.000 euros, els quals estan subjectes a les retencions 
corresponents. 

3) És requisit indispensable a l'hora d'atorgar la beca que es tracti 
d'un estudi inèdit que aporti noves dades sobre la figura i obra 
d'Artur Bladé i Desumvila. En conseqüència, la utilització del fons 
personal de l'autor, custodiat a l'ACRE, serà un paràmetre molt 
valorat a l'hora d'escollir el projecte de treball a desenvolupar. 
Podeu consultar l'inventari de la documentació a 
http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/.

4) Els sol·licitants de la beca hauran de presentar el seu projecte de 
treball per carta a l'ACRE (c. Antoni Gaudí, 23. 43740, Móra 
d'Ebre), el qual haurà d'incloure la documentació següent:

4Instància de sol·licitud de la beca.

4Currículum vitae del sol·licitant.

41 o 2 memòries de treball amb una extensió de 5 folis, per 
quintuplicat, on s'expliquin detalladament els objectius, la 

temàtica i la metodologia que seguirà el sol·licitant per 
desenvolupar el seu treball de recerca.

4L'aval d'un professor universitari o d'un membre de la Junta del 
CERE. 

5) Els projectes de treball, que hauran de ser lliurats abans del 21 d'abril 
de 2011, seran valorats per un jurat format per professors universitaris 
nomenats per la URV, el qual farà arribar la seva deliberació a la 
Comissió Executiva de la beca, formada per un membre del CCRE, de 
l'Ajuntament de Benissanet, del CERE, de l'Associació Cultural Artur 
Bladé i Desumvila i d'Artur Bladé  i Font. Seran aquests qui concediran 
la beca. El veredicte del jurat serà irrevocable. El premi pot quedar 
desert si la Comissió Executiva ho creu convenient.

 El secretari del jurat serà el director de l'ACRE o la persona en qui ell 
designi per desenvolupar aquesta funció. La URV designarà al 
coordinador del jurat, que s'encarregarà del seguiment del projecte 
guanyador. 

6) Abans del 13 de maig de 2011 es resoldrà quin és el projecte de treball 
guanyador, el qual s'haurà d'ajustar a la normativa de publicació de la 
Miscel·lània del CERE, consultable a la pàgina web 
http://www.riberadebre.org.

 7) Quan es designi el projecte de treball guanyador, l'autor rebrà el 40% 
de l'import de la beca de l'Ajuntament de Benissanet (800 euros, 
subjectes a les retencions corresponents). L'autor es compromet a 
entregar el 15 de setembre de 2011 una memòria breu on es detalli 
l'estat en què es troba l'estudi, a més de comunicar trimestralment al 
coordinador/a del treball becat l'evolució del seu estudi o qualsevol 
modificació que hi dugui a terme.

El treball definitiu, que s'haurà d'entregar abans del 15 de febrer de 
2012, haurà de tenir una extensió mínima de 40 pàgines i màxima de 
50 corresponents, aproximadament, a 100.000 caràcters, incloent-hi 
notes i bibliografia.  A més, s'haurà de presentar l'obra en format 
digital (.doc, .docx .swx o rtf) en un CD-ROM. 

Un cop s'hagi aprovat per part del jurat de la convocatòria el treball 
definitiu (el qual podrà ser sotmès a les modificacions que es 

considerin convenients si no s'adequa als requeriments formals, 
metodològics o als objectius establerts al projecte de treball 
presentat), el becat rebrà la dotació econòmica restant del CCRE 
(1.200 euros, subjectes a les retencions corresponents).

8) El guanyador es compromet, si el CERE, el CCRE i/o l'Associació Cultural 
Artur Bladé i Desumvila ho consideren oportú, a presentar una/es 
ponència/es amb les principals conclusions del seu estudi a la Jornada 
Artur Bladé i Desumvila, celebrada anualment durant el mes de març a 
Benissanet, a la Facultat de Filologia Catalana de la URV i/o a la seu del 
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

9) L'autor també ha de presentar un resum del treball que haurà 
d'ajustar-se estructuralment a les normes de publicació de la 
Miscel·lània del CERE, que trobarà al lloc web www.riberadebre.org. 
Igualment se'n facilitarà un exemplar al CCRE.

10) Els convocants de la beca no es comprometen en cap cas a publicar el 
treball, tot i que en conserven els drets d'explotació durant 5 anys. Un 
cop passat aquest període, i sempre que no n'estigui prevista la 
publicació, l'autor està autoritzat a difondre'l en altres publicacions 
científiques,  acadèmiques o a través dels mitjans que consideri 
oportuns.

L'autor, no obstant això, en qualsevol publicació haurà de fer sempre 
referència al fet que el treball ha rebut el suport de la Beca d'Estudi de 
la Figura i Obra d'Artur Bladé i Desumvila, organitzada pel CCRE, 
l'Ajuntament de Benissanet, el CERE, l'ACRE, l'Associació Cultural Artur 
Bladé i Desumvila i la URV. L'autor haurà, a més, de lliurar 5 exemplars 
de l'obra a cada membre impulsor de la beca, que són el CERE, el 
CCRE, l'Ajuntament de Benissanet, l'Associació Cultural Artur Bladé i 
Desumvila, l'ACRE, la URV i Artur Bladé Font, fill de l'escriptor.

11) Tan sols poden optar a la concessió d'aquesta convocatòria aquelles 
persones que no hagin guanyat aquesta beca en edicions anteriors.

12) L'incompliment d'algun punt de les bases per part de la persona 
becada representarà la no acceptació del projecte de treball i 
comportarà la revocació de l'atorgament del premi i el retorn dels 
imports concedits als atorgants d'aquesta convocatòria. 


