
BECA RACHEL RITCHIE:

ELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE AL PRIORAT 

L’Associació No Jubilem la Memòria (NJLM) convoca una beca en memòria de la 
recentment desapareguda Rachel Ritchie, fundadora i col·laboradora de l’entitat i 
persona molt compromesa amb la comarca del Priorat. L’objectiu de de la beca és 
recopilar tots els espais històrics de la batalla de l’Ebre al Priorat.

1. Característiques

S'atorgarà una beca per estudiar i descriure els espais de la batalla de l’Ebre al 
Priorat, amb l’objectiu de recopilar la informació perquè en una edició posterior de 
la beca es puguin elaborar unes rutes d’aquests espais.

La recerca s’ha de localitzar en cadascun dels 23 pobles del Priorat. Cal deixar 
constància  de  l'existència,  ubicació  i  descripció  dels  espais  de  memòria 
identificats  en  fitxes  específiques  per  a  aquest  propòsit.  El  treball  ha  de 
comprendre  el  relat  del  que  va  succeir  en  cada  indret,  amb fotografies  de la 
ubicació i la documentació corresponent.

2. Dotació de la beca

La beca està dotada amb 4.000 €. El termini d’elaboració del treball és el 31 de 
març de 2020. 

El  beneficiari  també  ha  d’assessorar  la  persona  beneficiada  de  la  propera 
convocatòria de la beca Rachel Ritchie del 2020, en la qual s’elaboraran unes 
rutes dels espais històrics. 

3. Documentació requerida

• Sol·licitud de la beca.

• Fotocòpia del DNI o passaport de la persona o persones sol·licitants.

• Currículum del  sol·licitant  o  de les  persones que formen part  del  grup de 
recerca que sol·licita la beca (2 pàgines).

• Memòria explicativa de la metodologia i pla de treball de la recerca (1 pàgina)

4. Sol·licituds i termini de presentació

Cal enviar la documentació sol·licitada i el formulari a: 

Associació No Jubilem la Memòria
Pça. de la Quartera, 6, 1r
43730 Falset 

I per correu electrònic a nojubilemlamemoria@gmail.com
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El termini de presentació de les sol·licituds és el divendres 5 de juliol de 2019.

5. Tramitació

Les sol·licituds les ha d’examinar una comissió integrada per cinc persones: tres 
membres  de  la  junta  de  l’Associació  No  Jubilem  la  Memòria,  un  catedràtic 
d’universitat  d’Història  Contemporània  i  un  integrant  de  la  societat  civil  de  la 
comarca del Priorat. 

La comissió pot convocar els interessats a fi de sol·licitar-los qualsevol aclariment.

6. Criteris de valoració

Les sol·licituds es valoren d’acord amb els criteris següents:
a) La titulació en Història
b) Tenir experiència demostrada i documentada en musealització i coneixements 
dels espais de la guerra civil al Priorat
c) El currículum i l’historial del sol·licitant o del grup que presenta la proposta en 
relació amb la recerca de la beca
d) La metodologia de treball.
e) Són preferents els estudis que s’han fet a la comarca del Priorat.

7. Resolució

La comissió és l'encarregada de resoldre la concessió d'aquesta beca d'estudi, 
tenint en compte les propostes. El veredicte, que és inapel·lable, es farà públic a 
la primera quinzena de juliol de 2019 al web: http://www.nojubilemlamemoria.cat

L'atorgament de l'ajut  s’ha de notificar  per  escrit  a la  persona o les persones 
interessades en un termini de quinze dies des de la data de resolució. 

8. Forma de pagament dels ajuts

Quan es concedeixi la beca s’ha de fer un primer pagament del 50% de l'import 
total, un 25% quan es lliuri el treball i el 25% restant un cop finalitzi la beca. Cal 
aplicar al pagament les retencions segons la normativa fiscal vigent. 

9. Presentació del treball

Els beneficiaris han de presentar la investigació finalitzada com a màxim el 31 de 
març de 2020. Del treball resultat de la investigació n'han de lliurar tres exemplars 
en suport paper, així com presentar-los en suport digital a l’Associació No Jubilem 
la Memòria en un llapis electrònic o bé al correu nojubilemlamemoria@gmail.com.

El treball s'ha de presentar amb les fitxes dels espais històrics que s’adjunten en 
aquesta convocatòria.
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10. Obligacions dels beneficiaris

A més de l'obligació descrita  a  la  base anterior,  els  beneficiaris  dels  ajuts  es 
comprometen a:

• Proporcionar en tot moment la informació que els sigui requerida per part de 
l’entitat convocant.

• Comunicar per escrit qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui  
produir en la destinació de l'ajut.

11. Renúncia

Si  els  beneficiaris  renuncien  a  l'ajut  atorgat,  ho  han  de  comunicar  per  escrit 
l’Associació No Jubilem la Memòria fent-hi constar els motius de la renúncia. En el  
cas que hagi percebut una part de l'import de l'ajut de la beca, l’han de reintegrar 
juntament amb els interessos meritats.

12. Revocació

L’Associació No Jubilem la Memòria pot revocar totalment o parcialment l'ajut en 
els supòsits següents:

a) L'incompliment de l'obligació de presentar el treball dins el termini.

b) La desviació respecte del projecte inicial presentat, amb audiència prèvia 
amb els interessats.

c) L'incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases.

13. Propietat intel·lectual

Els treballs són propietat del seu autor o autors. L'acceptació de la beca implica 
cedir a l’Associació No Jubilem la Memòria els drets d'edició per a un termini de 
dos anys i els drets de propietat intel·lectual corresponents a tots els exemplars de 
la primera edició i en l'àmbit estatal. 

Els editors es comprometen a lliurar deu exemplars a l'autor o autors. Un cop 
transcorreguts els dos anys, tots els drets resten de lliure disposició de l'autor o 
autors, encara que l'edició no s'hagi dut a terme. Si se’n fa una edició posterior,  
cal fer constar que el treball va rebre  la beca “Rachel Ritchie: els espais de la 
batalla de l’Ebre al Priorat”, convocada per l’Associació No Jubilem la Memòria.

La presentació de la  sol·licitud comporta l'acceptació  d'aquestes bases i  de la 
resolució del jurat, que és inapel·lable.
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