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IX BECA EMILI GIRALT I RAVENTÓS – CULTURES DEL VI 2022 

vinseum Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya convoca la Beca Emili Giralt 
i Raventós – Cultures del Vi amb l’objectiu 
de promoure la investigació sobre el cultiu 
de la vinya i l’elaboració del vi i del cava, 
des de la perspectiva de les ciències 
socials i humanes.

La beca està dedicada a l’historiador 
Emili Giralt i Raventós, en reconeixement 
a la seva tasca com a historiador i impulsor 
de la recerca històrica en el camp de la 
vitivinicultura als Països Catalans.



Bases IX BECA EMILI GIRALT I 
RAVENTÓS – CULTURES DEL VI 2022

Característiques
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte 
de recerca sobre qualsevol tema relacionat 
amb el cultiu de la vinya i l’elaboració del 
vi i del cava, analitzat des de les ciències 
socials i humanes.

Dotació
La IX Beca Emili Giralt i Raventós – 
Cultures del Vi 2022 està dotada amb 6.000 €. 
El pagament es farà efectiu en tres lliuraments: 
un primer de 2.500 € en el moment de la 
concessió de la beca, un segon de també 
2.500 € quan es lliuri el treball definitiu 
i un últim de 1.000 € en el moment de 
la seva publicació. L’import serà sotmès 
a les retencions legalment establertes.

Candidats
Podran optar a aquesta beca totes les 
persones o equips de persones que presentin 
un projecte de recerca que correspongui 
als criteris d’aquestes bases.

Llengües
Podran optar a aquesta beca projectes 
redactats en català.

Documentació
Els candidats hauran de presentar la 
documentació següent:

a. El projecte de recerca, que desenvoluparà 
els aspectes següents: resum de la proposta 
(màxim 300 paraules), objectius de la 
recerca, justificació de la seva pertinència, 
metodologia, bibliografia de referència 
i pla de treball. Aquest document tindrà 
una extensió d’entre 5 i 10 folis.

b. Una còpia del document acreditatiu 
de la identitat del candidat o candidats.

c. Curriculum vitae de cadascun d’ells, on 
constin les dades personals, l’adreça, el telèfon 
i el correu electrònic de contacte.

d. Curriculum vitae del director o directora 
de la recerca, on constin igualment les dades 
personals, l’adreça, el telèfon i el correu 
electrònic de contacte. El director o directora 
de la recerca realitzarà els treballs de 
seguiment de la beca.

La documentació s’haurà de presentar 
en suport paper a la seu de vinseum Museu 
de les Cultures del Vi de Catalunya (Plaça 
Jaume I, 1, 08720 Vilafranca del Penedès) 
i també en format pdf (enviant-ho a l’adreça 
cdv@vinseum.cat).

Terminis
Les sol·licituds es podran presentar fins 
el 4 de novembre de 2022. 

Jurat
El jurat estarà integrat pels següents membres:
Sr. Ramon Marrugat Cuyàs, filòleg i membre 
del Patronat de la Fundació Privada Mútua 
Catalana, que actuarà com a president del 
jurat. Sr. Lluís To Figueras, professor 
del departament d’Història i Història de 
l’Art de la Universitat de Girona i membre 
del Centre de Recerca d’Història Rural. 
Sra. Marta Serrano Coll, professora del 
departament d’Història i Història de l’Art 
a la Universitat Rovira i Virgili. Sr. Miquel 
Gutiérrez Poch, professor del departament 
d’Història Econòmica, Institucions, Política 
i Economia Mundial a la Universitat de 
Barcelona. Sr. Marc Mendoza Sanahuja, 
professor del departament d’Història 
de la Universitat de Lleida.

Una persona de l’equip tècnic de vinseum 
actuarà de secretari del jurat, amb veu 
i sense vot. En funció dels treballs presentats, 
vinseum es reserva el dret de modificar 
la composició del jurat per garantir 
una deliberació el més justa possible.

Veredicte
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
El jurat farà públic el resultat de la seva 
deliberació durant el mes de desembre 
de 2022. El veredicte es comunicarà a 



tots els candidats i la persona beneficiària haurà 
de manifestar per escrit la seva acceptació.

El jurat podrà demanar informació 
complementària al candidat, així com 
convocar-lo per aclarir altres aspectes 
relacionats amb el treball proposat. 

El jurat podrà declarar deserta la beca 
si considera que cap dels projectes aspirants 
no assoleix la qualitat mínima. 

Els projectes no premiats podran ser retirats 
personalment per l’autor durant els dos mesos 
posteriors a la proclamació del veredicte del 
jurat. Passat aquest termini, vinseum no es 
farà responsable de retornar els documents 
i els originals restaran dipositats al Centre 
de Documentació vinseum.

Seguiment del treball
Un cop passats 6 mesos, la persona 
beneficiària haurà d’entregar un informe 
d’evolució dels treballs, signat pel director 
o directora de la recerca. 

El jurat, de conformitat amb el tutor, 
tindrà capacitat per fer les consideracions 
necessàries i, fins i tot, suspendre la 
investigació si ho considera oportú.

Lliurament del treball
El termini per lliurar el treball és d’un any a 
partir del dia de la comunicació de la concessió 
de la beca. La persona beneficiària farà 
arribar a vinseum dos exemplars impresos 
de la memòria, i també un en format pdf. 
La memòria haurà d’estar redactada en català.

Extinció del dret de beca
Els drets adquirits per la concessió de 
la beca s’extingiran en els supòsits següents:

- Si el treball de recerca no segueix el calendari 
pautat o és interromput injustificadament.

- Si el treball resultant, a criteri del jurat, 
no respon a les expectatives de rigor i qualitat 
previstes en el projecte.

- Si el becari o becaris incompleixen qualsevol 
dels compromisos que adquireixen en acceptar 
aquestes bases.

Propietat dels treballs
La memòria fruit de la recerca restarà en 
propietat de vinseum Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya, que podrà reproduir, 
distribuir i comunicar el treball d’investigació 
de manera parcial o en la seva totalitat en 
qualsevol suport o mitjà, inclosa les xarxes 
socials i Internet. Aquests drets els tindrà 
de forma exclusiva durant un període de 18 
mesos a partir del moment en què vinseum 
disposi de la versió definitiva de la recerca.

En cas de publicació íntegra o parcial dels 
resultats de la recerca en qüestió, el o els 
autors s’obliguen a fer constar específicament 
que el treball va ser realitzat gràcies a la con-
cessió de la IX Beca Emili Giralt i Raventós – 
Cultures del Vi 2022.

Acceptació de les bases
La presentació dels projectes d’investigació 
a la convocatòria de la beca pressuposa 
l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Convoca:

Col·labora:

Amb el suport de:






