IV Premi d’Investigació Dr. Saladié-Roig
Bases de la quarta convocatòria del “Premi d’investigació Dr. Saladié-Roig”, amb
l’objectiu de fomentar els treballs de recerca sobre la història de l’Hospitalet de l’Infant i
dels seus encontorns immediats.
1. Aquest premi d’investigació té caràcter anual.
2. Aquest premi d’investigació s’atorgarà a un projecte de recerca inèdit que es

refereixi a:
•

L’Infant Pere d’Aragó i d’Anjou, comte de Prades:
a. El seu entorn i família propera. La seva esposa Joana de Foix i la
influència que va tenir sobre la vida de l’infant i el comtat de Prades.
b. La seva implicació i motius per a la fundació de l’hospital del Coll de
Balaguer.
c. El que va ser l’infant Pere com a comte d’Empúries i com a comte de
Ribagorça.
d. La seva importància en la política de la Corona d’Aragó.
e. La seva influència i relació amb l’Església, sobretot amb els entorns
pontificals d’Avinyó i de Roma.
f. La seva vida eclesiàstica, les seves profecies i la veneració que se li va
atorgar després de la seva mort.
g. La vida franciscana de l’Infant Pere.
h. Mort de l’infant Pere: trasllat i enterrament al convent dels franciscans de
València.
i. Notorietat dels fills de l’Infant Pere en la política de la Corona d’Aragó.
j. Influència de l’infant Pere en la cort de Pere el Cerimoniós.
k. Els processos de repoblació de Masriudoms i resta del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant duts a terme per iniciativa de Raimon
de Riudoms.

•

Altres temes susceptibles de ser presentats i que el jurat tindria a bé valorar
són:
a. El comtat de Prades i les terres de l’Hospitalet.
b. El camí del blat i les implicacions comercials i defensives de l’eix Ebrecosta de l’Hospitalet de l’Infant al començament del s. XV.
c. Comerç, vies de comunicació, organització del territori… a la plana del
Coll de Balaguer durant l’edat mitjana.
d. La pesca a l’almadrava del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.

3. Les propostes del projecte de recerca s’hauran de trametre a l’Institut de Recerca

en Cultures Medievals (a partir d’ara IRCVM) de la Universitat de Barcelona
(c. Montalegre, 6, 08001, Barcelona) o bé al seu correu electrònic (ircvm@ub.edu)
fins el dia 15 de març de 2020, acompanyats de la documentació següent:
• Currículum del sol·licitant i/o sol·licitants, per triplicat.
• Declaració signada en la qual consti que el projecte de recerca és inèdit,

que amb anterioritat no s’ha fet i/o editat cap treball de la mateixa temàtica
i/o contingut, i que tampoc s’hagi presentat a cap altra beca o premi, ni
amb el títol actual ni amb cap altre.

4. El premi té una dotació econòmica de 1000 euros.
5. La dotació del premi serà satisfeta un cop lliurat el treball resultant del projecte de

recerca escollit i sempre i quan el jurat consideri que té la qualitat suficient i
s’ajusta al 100% a les bases de la convocatòria. La data de lliurament del treball
queda fixada pel 4 de novembre de 2020, coincidint amb l’aniversari de la mort de
l’infant Pere d’Aragó i d’Anjou.
6. L’IRCVM designarà un jurat de tres membres que, primer, valorarà els projectes

presentats i s’encarregarà d’emetre el pertinent veredicte. I en segon lloc, donarà
validesa al treball lliurat. Els seus integrants seran:
• El/la director/a de l’IRCVM, que actuarà com a president del jurat, de

manera que en cas d’empat el seu vot serà decisori.
• El coordinador científic del “Premi d’investigació Dr. Saladié-Roig”, que en
aquest cas serà un professor universitari de reconegut prestigi i membre de
l’IRCVM.
• Un professor universitari de reconegut prestigi en l’àmbit d’investigació de
les humanitats, nomenat pel director/a de l’IRCVM.
7. El veredicte del jurat es farà públic abans del 30 de març de 2020.
8. El jurat qualificador estarà facultat per declarar desert el “Premi d’investigació Dr.

Saladié-Roig”, si estima que cap dels projectes o fins si el treball resultant no n’és
mereixedor.

9. Si la publicació del treball premiat corre a càrrec de l’IRCVM, aquest restarà en

propietat del mateix IRCVM. Si no és així, el propietari del treball en serà el Dr.
Josep Mª Saladié Roig.

10. L’extensió mínima del treball ha de ser de 30 fulls (63.000 caràcters amb espais) i

un màxim de 60 (126.000 caràcters amb espais). Els annexos, ja siguin
il·lustracions, gràfics, fotografies, mapes, CD, etc., no es comptabilitzaran com a
part dels fulls esmentats.

11. Un cop resolt el veredicte final, l’IRCVM, previ informe del coordinador científic del

“Premi d’investigació Dr. Saladié-Roig” que actuarà en condició de validador,
tindrà la potestat de:
• Considerar que el treball presentat, malgrat la seua qualitat i/o idoneïtat, no

reuneix les condicions mínimes o no té l’extensió adient per a ser publicat i
requerir al guanyador/a que el modifiqui en els termes que es proposin, en
un termini màxim de 3 mesos. Si transcorregut aquest termini el premiat no
presenta el treball modificat, es considerarà, sense cap més tràmit, que
renuncia automàticament al premi que restarà desert.
• Acreditar que el treball reuneix les condicions mínimes de qualitat i
autoritzar al pagament del l’import del premi al guanyador/a.
• Recomanar la publicació del treball en la revista on-line Svmma. Revista de
Cultures Medievals d’acord amb els seus estàndards de qualitat i a la
normativa del seu consell de redacció, o, si és el cas, en un altre suport que
el jurat o la comissió de publicacions de l’IRCVM consideri oportú.
12. L’IRCVM es reserva el dret de comercialitzar i distribuir els treballs publicats i

esdevindrà titular de tots els drets alienables de l’autor o autors.
13. Tot allò que no hagi estat previst en aquestes Bases s’ha de regir per la normativa

reguladora de l’IRCVM o, si és el cas, pel que dictamini el jurat.

14. Pel fet de participar, els concursants accepten íntegrament aquestes bases, així

com les decisions del jurat.

