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1. Antecedents

• No Jubilem la Memòria és una iniciativa sorgida de persones interessades a conser-
var la història recent; especialment, els fets històrics i la memòria del període de la 
Segona República i la Guerra Civil (1931-39) al Priorat.

• Des del 2005 l'Associació està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat 
de Catalunya, a l'empara de la Llei 7/1997, amb el número 4343.

2. Rachel Ritchie

• La Rachel es va implicar en totes les activitats de l’associació. Organitzava esde-
veniments,  traduïa documentació o aportava informació valuosa per a la recerca. 
Però  sobretot  va  contribuir  a  elaborar  una  ruta  històrica  per  al  Priorat  que  ara 
l’associació vol ampliar.

• Va fer del Priorat casa seva i n’era una guia excel·lent. En sabia la història, les 
tradicions, la cultura, la gastronomia, els vins i els cellers. I tot això ho pregonava per  
atraure gent d’arreu del món. Va ser una gran ambaixadora del Priorat.

• Lamentablement, el 22 de desembre de 2016 ens va deixar. També va deixar un 
gran buit a l’associació i a la comarca, però ens en queda tot el que va aportar a la 
recerca de la història i tot el que va fer per internacionalitzar el nostre estimat Priorat.

 Per això volem crear una Beca en la seva memòria.

3. Beca

«Ruta dels espais de la batalla de l’Ebre al Priorat in Memoriam de Rachel Ritchie».

• Volem remarcar la importància estratègica de la comarca del Priorat a la Batalla de 
l’Ebre.

• La  beca tindria  un  termini  d’un  any,  però  per  aconseguir  l’objectiu  del  projecte 
necessitaríem 2 beques:

- 1r  any: beca per recollir les dades dels espais històrics en unes fitxes.

- 2n any: beca per elaborar les rutes (Són dues especialitats diferents i, per tant,  
correspon també a dues beques).

- 3r any: Coordinació i senyalització de les rutes (ajuntaments).

• Import: Cal una quantitat mínima de 3.000 € per cada beca.

• Inici: Tenim previst convocar la beca als primers mesos del 2019.
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http://www.nojubilemlamemoria.cat/
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