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2012-2013

1
Podran concórrer al Premi Mestall tots els

treballs de recerca realitzats per estudiants

de Batxillerat de qualsevol centre d'ensen-

yament durant el curs 2012-2013.

2
Els treballs necessàriament tractaran

sobre temes relacionats amb el món rural

en qualsevol dels seus àmbits temàtics,

cronològics i geogràfics (història, etnografia, pai-

satge, patrimoni, economia, població, emigra-

cions, històries de vida, etc.).

3
El format, el suport i l'extensió dels treballs

és lliure. S'aconsella, però, que no superin

els cinquanta folis DIN A4.

4
De cada treball se n'haurà de presentar

una còpia en suport paper i una en suport

digital (cd-rom) adequadament etiquetat, al

davant de les quals hi haurà el títol del treball i ani-

ran signades amb pseudònim. S'acompanya ran

d'un sobre, a l'exterior del qual figurarà el títol del

treball i el pseudònim; a l'interior del sobre tancat

hi haurà les dades bàsiques de l'autor o autora:

nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, núme-

ro de telèfon, adreça electrònica, curs, centre

d'ensenyament amb la seva adreça,  i el nom del

professor/a que hagi tutoritzat el treball.

5
Els treballs es presentaran a la seu de

l'Associació d'Història Rural, plaça Sant

Josep 1, Girona. El termini d'admissió de tre-

balls finalitza el 30 d'abril de 2013.

6
Es concedirà un premi per valor de 600

euros. El/s destinatari/s del premi en

metàl·lic seran els estudiants. El centre en

el qual estudiïn rebrà un lot de llibres d'història

rural.

7
El jurat del premi estarà format per estu-

diosos de la història del món rural,

docents universitaris i d'ensenyament

secundari.

8
El jurat es reserva el dret de declarar

desert el premi, així com de subdividir-

ne l'import.

9
El veredicte del jurat es donarà a conèixer

el 30 de juny a través de la web

www.ddgi.cat/historiarural/ i serà ina -

pel·lable. El lliurament de premis tindrà lloc en

començar el nou curs i es donarà a conèixer

oportunament a través de la pàgina web.

10
Els treballs no guanyadors es podran

retirar de la seu de l’Associació en el

termini de tres mesos a partir del dia

de l’emissió del veredicte i prèvia petició a través

del correu electrònic associaciohistoriarural

@gmailcom. L’AHR es quedarà un exemplar del

treball guardonat i dels accèssits. 

11
En el cas que els treballs premiats

siguin publicats, caldrà fer-hi constar

que han rebut el premi i lliurar-ne un

exemplar a l'Associació d'Història Rural.

Girona, gener de 2013

L
'Associació d’Història Rural és una entitat creada el 1999 amb

l'objectiu de difondre i potenciar la investigació històrica sobre el

món rural, i servir de contacte entre els investigadors que es

dediquen a aquest camp. En aquests moments és coneguda per la

publicació de la Biblioteca d'Història Rural i l'edició del butlletí Mestall, així

com pels actes que organitza. 

A
mb la instauració del Premi Mestall a treballs de Batxillerat,

l'Associació d'Història Rural vol donar-se a conèixer entre el

professorat de Secundària i els estudiants que han de presentar

un treball de recerca durant el segon curs de Batxillerat. Amb aquest premi,

l'Associació vol contribuir a potenciar el plaer de la recerca històrica en el

terreny de les Ciències Socials.

11è Premi Mestall 

2012-2013

Bases de la 

convocatòria

II convocatòria, 

curs 2003-2004

Albert Reixach

Sala

(IES Montsacopa

d'Olot)

III convocatòria,

curs 2004-2005

Eloi Hernàndez

Mosella

(IES Quercus

de Sant Joan

de Vilatorrada)

IV convocatòria, 

curs 2005-2006

Eudald Arnal

Boada

(IES Gabriel

Ferrater 

de Reus)

V convocatòria, 

curs 2006-2007

Laia Alentorn

Serrat

(IES Garrotxa

d'Olot)

VI convocatòria, 

curs 2007-2008

Ares Prat Pujol

(IES Hug Roger III

de Sort)

VII convocatòria

curs 2008-2009

Marta Arnau

Borràs 

(IES Manuel

Sales i Ferré

d'Ulldecona)

VIII convocatòria

curs 2009-2010

Mariona Miret

Giribet

(IES Guindàvols

de Lleida)

IX convocatòria

curs 2010-2011

Josep Ferran

Duarte Romero

(IES Gabriel

Ferrater de Reus)

X convocatòria

curs 2011-2012

Ariadna Adarnius

Blanch

(IES La Bisbal)

Premiats en convocatòries anteriors


