GRAFISME: AMADOR GARRELL

Bases
L’Associació Cultural de Granollers, a través del Centre d’Estudis
de Granollers, convoca la Borsa del 21è Memorial Joan Camps
corresponent a 2019, amb l’objectiu d’estimular els treballs
d’investigació sobre Granollers i el Vallès Oriental, que s’atorgarà
d’acord amb les bases següents:
1. La borsa, amb un caràcter biennal, s’adjudicarà a un projecte de
recerca sobre la història, l’economia o la societat de Granollers i/o
el seu entorn comarcal.
2. L’import de la borsa serà de 5.000 €. En el cas de ser declarada
deserta la borsa, el seu import podrà ser afegit a la convocatòria
següent, en la qual el Jurat podrà adjudicar-ne dues.
3. Els interessats han de presentar un projecte d’investigació
en el qual consti l’objectiu de l’estudi, les hipòtesis de treball,
la metodologia i el calendari previst per portar-lo a terme, i un
currículum del concursant o de cadascun dels membres de
l’equip de treball concursant.
4. Els projectes han de ser lliurats en versió PDF a l’adreça electrònica secretaria@acgranollers.cat de l’Associació Cultural de
Granollers abans del 30 de setembre de 2020.

www.acgranollers.cat/memorialjoancamps

5. L’AC adjudicarà la borsa a proposta del Jurat integrat per
Jaume Dantí, Antoni Garrido, Montserrat Lorente, Pelai Pagès,
Jordi Pardo, Borja de Riquer, Isabel Rodà i Jordi Planas, que a més
actuarà com a secretari.
6. L’adjudicació de la borsa es farà pública durant el mes de
novembre de 2020.
7. El treball ha de ser realitzat en el termini màxim d’un any a partir
de la data d’adjudicació de la borsa, sota el control científic del
Jurat.

Roger de Flor, 33, 2n, 2a
08401 Granollers
T 93 861 55 98
secretaria@acgranollers.cat

8. L’AC tindrà opció a publicar el treball en el termini de 18 mesos
a partir de la data del seu lliurament. Passat aquest temps, l’autor
el podrà editar pel seu compte, sempre que faci constar en l’edició que el treball ha estat realitzat amb l’ajut de la borsa d’estudi
21è Memorial Joan Camps, i un cop publicat haurà de lliurar 10
exemplars a la Secretaria de l’AC.
9. El Centre d’Estudis de Granollers vetllarà perquè el treball tingui
la difusió apropiada.
10. La presentació de projectes d’investigació a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació íntegra de totes les seves bases.
Granollers, novembre de 2019

En conveni amb:

www.acgranollers.cat
@ACGranollers
AC Granollers
acgranollers
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Treballs guanyadors de les darreres edicions

Convocatòria any 1978
Jaume Dantí i Riu: Granollers i comarca als segles xvi i xvii: evolució
demogràfica i econòmica

Convocatòria any 2000
Judit Acosta: Dona i migració a Granollers

Convocatòria any 1980
Lambert Botey i Jordina Medalla: El cinema a Granollers

Convocatòria any 2002
Eduard Navarro: La repressió del primer franquisme
a Granollers (1939-1944)

(Publicat per Editorial Geogràfica Montblanc-Martín, Granollers, 1981)

(Publicat en una versió resumida a Coneguem Granollers, núm. 5,
Ajuntament de Granollers, 1987)

Convocatòria any 1982
Josep M. Muñoz i Lloret: Els inicis de la industrialització a Sabadell
i Terrassa al segle xviii
(Publicat en una versió resumida a Actes del Primer Congrés d’Història Moderna de
Catalunya, Universitat de Barcelona, 1984, vol. I, pàgs. 399-409)

Convocatòria any 1984
Jaume Vilaginés i Segura: L’estructura agrària al Vallès Oriental
als segles x, xi i xii
(Publicat a Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, núm. 2, Ajuntament
de Granollers, 1987)

Convocatòria any 1986
Albert Camps, Joan Garriga, Josep Homs, Joaquim Ledesma
i Jacint Jordana: Granollers 1936-1939: conflicte revolucionari i bèl·lic
(Publicat en dos volums per Oikos-Tau, Vilassar de Mar, 1989 i 1990)

Convocatòria any 1988
Jordi Planas i Maresma: Els propietaris rurals del Vallès al primer terç
del segle xx

(Publicat sota el títol Propietaris organitzats. Estudi de la Cambra Agrícola del Vallès (19011935), Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, núm. 4, Ajuntament de Granollers, 1991)

Convocatòria any 1990
Martí Sunyol i Busquets: Llibre dels privilegis de Granollers
Convocatòria extraordinària any 1994
M. del Mar Llorens i Pere Pau Ripollès: Les encunyacions ibèriques
de Lauro
(Publicat a Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, núm. 7, Ajuntament
de Granollers, 1998)

Francesc Sala i Pascual: El Banc de Granollers
Convocatòria any 1996
Montse Tenas i Busquets: El nucli romà de Granollers

(Publicat en una versió resumida a Lauro, núm. 21, Museu de Granollers, 2002, pàgs. 5-15)

Convocatòria any 1998
Mercè Pascual, Antoni Riera, Rosa Sagalés i Jordi Sedó: Granollers: llengua
i futur. Estudi sobre el coneixement i ús del català entre els joves
(Publicat per Edicions del Casal del Mestre de Granollers i Ajuntament de Granollers, 1999)

(Publicat en una versió resumida a Ponències. Anuari del Centre d’Estudis
de Granollers 2003, Associació Cultural de Granollers, 2004, pàgs. 103-143)

(Publicat en una versió resumida a Ponències. Anuari del Centre d’Estudis
de Granollers 2003, Associació Cultural de Granollers, 2006, pàgs. 61-90)

Convocatòria any 2004
Thaïs Fadrique i Assumpció Malgosa: Estudi antropològic de les restes
esquelètiques subadultes de la necròpolis medieval de Sant Esteve
de Granollers
(Publicat en una versió resumida a Ponències. Anuari del Centre d’Estudis
de Granollers 2007, Associació Cultural de Granollers, 2008, pàgs. 49-77)

Convocatòria any 2006
Maria Isabel Panosa i Domingo: Els ibers al Vallès Oriental

(Publicat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat amb el suport de l’Ajuntament de
Granollers, 2012)

Convocatòria any 2008
Quim Torra i Pla: Manuel Fontdevila, el periodisme perdut d’un
granollerí excepcional
(Publicat per A contravent sota el títol Un bohemi al cabaret del món, 2013)

Convocatòria any 2010
Jordi Julià Garriga i Pere Ballart Fernàndez: Des d’un mirador del Vallès:
la prosa de Màrius Torres

(Publicat per Edicions de la Universitat de Barcelona sota el títol La prosa de Màrius Torres, 2017)

Convocatòria any 2012
Marc Guàrdia i Llorens: El poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús

(Publicat en una versió resumida sota el títol “A les portes de Lauro: el poblat ibèric del
Puig del Castell de Samalús (Cànoves i Samalús)”, Ponències. Revista del Centre d'Estudis de
Granollers, 19, 2015, pàg. 73-108)

Convocatòria any 2014
Neus Monllor Rico: Granollers, ciutat agropolitana: recursos agraris
i alimentaris del segle xxi

(Publicat en una versió resumida sota el títol “Granollers, ciutat agropolitana: recursos
agraris i alimentaris del segle xxi”, Ponències. Revista del Centre d’Estudis de Granollers, 21,
2017, pàg. 89-120)

Convocatòria any 2016
Deserta
Convocatòria any 2017
Xevi Camprubí: L’ensenyament públic a Granollers i comarca entre
els segles xvi i xix

