7) JURAT

Estarà format per tres patrons de la
Fundació Noguera, dues persones que siguin
o hagin estat professors d’història medieval
en una universitat catalana, dues persones
que siguin o hagin estat professors d’història moderna o contemporània en una
universitat catalana i el director de publicacions de la fundació. El presidirà el President de la Fundació i en el seu defecte el
Secretari. Actuarà com a Secretari del Jurat
el Director de Publicacions. En cas d’empat
la presidència tindrà vot diriment.

XXVIII EDICIÓ
DE LES BEQUES
NOTARI RAIMON
NOGUERA

8) RESOLUCIÓ DEL JURAT

El veredicte del jurat es farà públic el 14 de
desembre de 2018 i serà inapel·lable.
9) CONVENI

Cada adjudicatari subscriurà un conveni
amb la Fundació Noguera, amb les condicions particulars de la respectiva adjudicació
derivada d’aquestes bases i de la resolució del
jurat. En tot cas la Fundació es reserva durant
cinc anys els drets d’edició i publicació, total
o parcial, en qualsevol format, i de distribució
de les obres guanyadores, així com la cessió
dels esmentats drets a tercers.
Barcelona, octubre de 2018

La Fundació Noguera institueix dues
Beques Notari Raimon Noguera, en memòria de l’il·lustre Notari barceloní que, a
banda de la seva tasca professional, dedicà part
de la seva activitat cultural a l’organització
i investigació del Patrimoni Documental
català, especialment en el camp dels arxius
de protocols. La Fundació Noguera volent
honorar, doncs, la tasca cultural del seu
fundador, convoca les esmentades beques,
d’acord amb les següents

BASES
1) OBJECTE
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La publicació de tesis doctorals que hagin
obtingut la qualificació “excel·lent cum laude”
en alguna de les universitats catalanes, en els tres
cursos acadèmics anteriors a la convocatòria,
i que constitueixin un treball d’investigació

o síntesi sobre temàtica històrica del país,
especialment en els camps de la història social,
jurídica, econòmica, artística i lingüística.
En la concessió de la beca es valorarà la
utilització de la documentació conservada en
els protocols notarials o en l’arxiu històric de
l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.
2) TREBALL

Consistirà en l’adequació de la tesi a un
text publicable per la Fundació. Aquesta
adequació es realitzarà sota la supervisió
tècnica del Director de Publicacions de la
Fundació i s’haurà de realitzar en el termini
màxim d’un any des de la concessió de la beca.
3) CANDIDATS

Podran optar a la beca les persones a
títol individual que reuneixin els requisits
assenyalats en els dos apartats anteriors.
No podran optar a la beca aquelles tesis
doctorals ja publicades anteriorment, o el seu
resum, totalment o parcial.
Els que optin a la beca es comprometen,
en cas d’obtenir-la, a no publicar la seva tesi,
ni el seu resum, totalment o parcial, amb
independència de la Fundació i sense exprés
consentiment d’aquesta.
Queden exclosos de les limitacions
anteriors els articles de revista.

4) DOTACIÓ

12.100 € per la Beca sobre l’Època medieval
i 12.100 per la Beca sobre l’Època moderna i
contemporània.
L’import es farà efectiu: pel que fa a una
quarta part el 31 de desembre de 2018. Les
restants tres quarts parts a l’entrega del treball.
5) DOCUMENTACIÓ I REQUISITS

a) Sol·licitud de participació dirigida al
President de la Fundació.
b) Carta de presentació del director de la
tesi.
c) Certificació Acadèmica que acrediti
l’obtenció de la qualificació i les altres
circumstàncies referides a l’apartat
primer.
d) Fotocòpia de la tesi.
e) Resum de la tesi presentada i projecte
per la seva publicació, amb un mínim
de cinc fulls i un màxim de deu.
f ) Acceptació de les bases.
Aquesta documentació, excepció feta de
la fotocòpia de la tesi, no serà retornada als
sol·licitants i es conservarà a l’Arxiu de la
Fundació.
6) TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES
CANDIDATURES

Fins al 16 de novembre de 2018, a la seu
de la Fundació. La documentació s’haurà de
trametre a la seu de la Fundació Noguera:
Carrer Notariat, 4, 08002 Barcelona.

