PREMI CAMÍ RAL
DE TREBALLS DE RECERCA
DE BATXILLERAT SOBRE
EL VALLÈS ORIENTAL

TREBALLS GUANYADORS DE LES DARRERES EDICIONS

El Centre d’Estudis de l’Associació Cultural de Granollers és una
entitat creada l’any 1952, que té com a objectiu impulsar i difondre
la recerca sobre temes relacionats amb Granollers i el Vallès
Oriental. Amb aquest premi vol estimular el plaer de la recerca
i potenciar aquells estudis que, des d’àmbits temàtics diversos
(medi natural, història, economia, art i patrimoni), ens ajudin
a millorar el coneixement de la nostra comarca.

Convocatòria curs 2005-2006
Marçal Coma i Vila: Pous, cabanes i altres construccions rurals de les
Franqueses del Vallès. IES Lauro de les Franqueses del Vallès

Convocatòria curs 2012-2013
Alba Lóriz: Francesc Casas i Amigó. El poeta del Vallès.
IES Taller Ginebró de Cardedeu

Convocatòria curs 2006-2007
Pol Llopart Brunés: Evolució del preu de l’habitatge de Granollers.
IES Escola Municipal del Treball de Granollers

Convocatòria curs 2013-2014
Víctor Braojos: Música per a l’obra de Manuel Raspall a Cardedeu.
IES El Sui de Cardedeu

Convocatòria curs 2007-2008
Sergio García Rodríguez: Canovelles: paisatge sociolingüístic.
IES Bellulla de Canovelles

Convocatòria curs 2014-2015
Clara Alegre i Baraldés: De la llavor resistent a la conquesta
d’espais de llibertat. El moviment associatiu i cultural de Cardedeu
durant el franquisme i la transició.
IES El Sui de Cardedeu
Convocatòria curs 2015-2016
Núria Sala i Ventura: Els vallesans als camps nazis.
Institut La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana
Convocatòria curs 2016-2017
Marina Toranzo López: Biodiversitat d’avifauna en una finca
situada al Vallès Oriental.
Institut Immaculada Concepció d’Horta (Barcelona)
Convocatòria curs 2017-2018
Júlia Mur Bárzano i Eloi Casanovas Gilabert: Els Gegants del Pi.
Escola Massana de Barcelona

Convocatòria curs 2008-2009
Sandra Bermudez Pagès: Els menjadors socials – El Xiprer.
IES Baix Montseny de Sant Celoni
Convocatòria curs 2009-2010
Carles Garcia Ridorsa: Els inicis del turisme al Montseny – L’Hotel de
Santa Fe. IES Baix Montseny de Sant Celoni
Convocatòria curs 2010-2011
Eulàlia Solà Porta: Amagat a l’aire de La Garriga: un estudi del pol·len.
IES Manuel Blancafort de La Garriga
Convocatòria curs 2011-2012
Nasser Mohammad Porras: Què s’amaga dins l’aixeta?
IES Escola Municipal del Treball de Granollers

GRAFISME: AMADOR GARRELL

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Podran concórrer al premi tots els treballs de recerca realitzats
per estudiants de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament
durant el curs 2018-2019.
2. Els treballs necessàriament han de tractar de temes relacionats
amb la comarca del Vallès Oriental des de qualsevol àmbit temàtic
(medi natural, història, economia, art i patrimoni). Es valorarà principalment que siguin aportacions inèdites que millorin el coneixement
de la comarca.
3. L’extensió dels treballs és lliure, tot i que es recomana que no
superin els 50 folis DIN A4.
4. De cada treball, se n’han de presentar dues còpies en suport
paper i una en versió PDF al correu secretaria@acgranollers.cat,
i a la portada hi ha de constar el títol del treball i un pseudònim com
a signatura. S’ha d’acompanyar d’un sobre tancat, amb el títol del
treball i el pseudònim escrits a l’exterior, i, a l’interior, ha de contenir
la informació següent: les dades bàsiques de l’autor o autora (nom
i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, número de telèfon, adreça
electrònica), el curs que fa, el centre d’ensenyament on estudia,
amb l’adreça, i el nom del professor o professora que hagi tutoritzat
el treball.
5. Els treballs s’han de presentar a la Secretaria de l’Associació
Cultural de Granollers (Roger de Flor, 33, 2n, 2a, 08401 Granollers, tel.
93 861 55 98, a/e: secretaria@acgranollers.cat, www.acgranollers.cat)
fins al 12 d’abril de 2019. L’horari de l’oficina és de 9 a 14 h (del 13 al 22
d’abril les oficines estaran tancades per vacances).
6. Es concedirà un premi consistent en un ordinador portàtil o
similar per a l’estudiant guanyador, i també un lot de llibres sobre
la comarca del Vallès Oriental per al centre de batxillerat on estudiï el
guanyador. En el cas de ser declarat desert el premi, l’any següent
el jurat podrà adjudicar-ne dos.
7. Un resum del treball guanyador i dels treballs considerats finalistes
que recomani el jurat del premi seran publicats com a “nota d’investigació” a la revista Ponències del Centre d’Estudis de Granollers.
8. El veredicte del jurat, que estarà integrat pels membres de la
Comissió Directiva del Centre d’Estudis, es donarà a conèixer durant
el mes de maig de 2019 i serà inapel·lable. L’acte de lliurament es
comunicarà oportunament.
9. Una còpia del treball guanyador i dels finalistes quedarà dipositada
a la biblioteca de l’Associació Cultural de Granollers i una altra serà
lliurada a l’Hemeroteca Municipal Josep Móra de Granollers (Arxiu
Municipal de Granollers). Una còpia digital dels treballs es penjarà al
Portal de l’Arxiu Digital de l’Arxiu Municipal de Granollers
(http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/). La resta de treballs
presentats es podran recollir durant el mes següent a la data del
veredicte, a la Secretaria de l’Associació Cultural.
10. La presentació dels treballs a aquesta convocatòria pressuposa
l’acceptació íntegra de totes les bases.
Granollers, setembre 2018
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