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Treball d’investigació històrica 
sobre Valls i l’Alt Camp

Rodon-Giró

convocatòria

Premis Rodon-Giró
Últimes edicions

29a edició
Valls durant els primers anys del segle XIV. 
Societat i economia. María del Rosario Moya Guerrero

30a edició
L’obra pictòrica de Francesc Galofre Oller (1864-1942). 
Sebastià Sánchez Sauleda 

31a edició
L'orgueneria a Valls i la seva comarca. Miquel González Ruiz 

32a edició
Mossèn Eusebi  Ribas  Vallespinosa, folklorista de Valls. 
Recuperació de la figura i obra (1874-1951). Albert Oliva 
Ramal

33a edició
Els barons de Vallmoll: vincles familiars i ocupació del castell. 
Una visió històrica i arqueològica. Maria Ester Fabra Salvat
Al revers de les valls. L’escriptura de les poetesses de l’Alt 
Camp i la seva vinculació als moviments socials i culturals 
(1900-1990). Mireia Casanyes Dalmau

34a edició
Valls i el seu terme a principies del segle XVI: estudi 
socioeconòmic a la llum de les estimes de 1515. Jordi Morelló 
Baget 
Les dones treballadores de la meitat del s. XX a Valls: una 
memòria viva, una història no oblidada. Aïda Sánchez Martínez

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es demanarà autorit-
zació als participants en la convocatòria del premi, per tal que les dades personals facilitades 
siguin tractades  sota responsabilitat de  FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS. CIF: G43050269, i seu 
social a la Plaça de l’Ú d’octubre, núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona).  
La finalitat és portar el control i gestió dels participants que es presentin a la convocatòria 
d’aquest premi, essent el seu consentiment la base que legitima aquest tractament. Aquestes 
dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui impres-
cindible o legítim per  la finalitat que es van captar.  
En qualsevol cas, els autoritzants podran revocar el consentiment i exercitar els drets d’accés, 
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat 
de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a la Plaça de l’Ú d’octubre, núm. 1 
(Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona), o bé, enviar un  correu electrònic a fcv@
fcvalls.org.  
Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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Els interessats hauran de fer arribar a la seu de la Fundació 
Ciutat de Valls, Antic Hospital de Sant Roc, plaça de l'U 
d'Octubre, núm 1, 43800 Valls, abans del 31 de març de 
2023, la següent documentació:

• Currículum personal.
• Fotocòpia del DNI, adreça i telèfon de contacte.
• Un projecte de treball d’investigació històrica sobre Valls 
i l’Alt Camp. En aquest projecte, del qual caldrà lliurar dues 
còpies, una en paper i una en format digital, se citaran les 
fonts i la bibliografia sobre la qual es treballarà i tot el material 
a utilitzar, així com els possibles arxius a visitar. S’inclourà un 
calendari global d’execució del treball, comptant que la data 
límit serà el dia 1 d’abril de 2024.

El jurat farà pública la decisió de la concessió de la borsa al 
mes de maig de 2023 i el seu lliurament oficial s'inclourà dins 
la Nit de Premis 2023 de Valls.

El jurat podrà aconsellar la reelaboració d’alguns apartats del 
treball si ho considera adient.
La Fundació Ciutat de Valls podrà reclamar les quantitats lliu-
rades, en el cas que es produís algun incompliment d’aques-
tes bases.

Publicació del treball07
La Fundació Ciutat de Valls té prevista la publicació del treball 
per si mateixa o mitjançant cessió a tercers. La concessió de 
la borsa implica la cessió dels drets d’autor de la primera 
edició. En qualsevol cas, si l’edició no s’hagués fet durant 
l’any 2026, l’autor  podrà publicar el treball o cedir-ne l’edició 
a tercers, fent constar a la portada: “XXXV Premi Rodon-Giró 
2022. Fundació Ciutat de Valls”.

Participació08
El veredicte del jurat serà inapel·lable, i la participació en 
aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i 
altres resolucions no previstes que el Jurat pugui determinar. 
El veredicte es farà públic a través de la premsa i també 
es podrà consultar a la pàgina web de l’entitat convocant: 
<www.fcvalls.org>.

Recuperació de treballs09
Durant els dos mesos següents a la publicació de la con-
cessió de la borsa es podran retirar els projectes no selec-
cionats. Passat aquest termini, quedaran a disposició de la 
Fundació Ciutat de Valls.

Fiscalitat10
El Premi està sotmès a les retencions legalment establertes.

La dotació de la borsa serà de 1.200 €, dels quals se 
n’abonarà el 20% en el moment en què es doni a conèixer el 
veredicte, un 30% a la presentació de la meitat del treball i la 
resta en el moment del lliurament de l’estudi complet.

El treball ha de ser redactat en català i tindrà una extensió 
mínima de 50 pàgines. Se n’hauran de lliurar, un cop redactat, 
dues còpies en paper i una en suport digital.

Valls, novembre de 2022

El jurat estarà format per Joan M. Thomàs Andreu, Francesc 
Murillo Galimany, Elisabeth Baldor Abril i Jordi París Fortuny 
(en representació de la Fundació Ciutat de Valls), que actuarà 
com a secretari.

La Fundació Ciutat de Valls convoca aquest premi destinat 
a un treball d’investigació històrica sobre Valls i la comarca 
de l’Alt Camp.


