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A causa de la reglamentació vigent de mesures per la protecció del contagi de COVID-19, l'acte no podrà
ser obert ni als socis ni al públic, per la qual cosa serà retransmès en directe clicant aquí
Aforament limitat. Per poder assistir presencialment a l'acte cal acreditar-se responent a aquest mateix
correu abans de dimecres 16 de desembre a les 18:00 h.

Primera Edició de la Beca de Recerca Gremi de Revenedors de Barcelona
dotada amb 4.500€
Acte de lliurament i veredicte

El dijous 17 de desembre a les 18:00 h es durà a terme l’acte de proclamació del guanyador de la
1a Edició de la Beca Anual de Recerca del Gremi de Revenedors de Barcelona, on es farà públic
l’adjudicatari i es lliuraran els 4.500€ de la dotació al millor projecte inèdit dedicat a la recerca i
aprofundiment d’un període històric de l’emblemàtic Gremi de Revenedors de Barcelona,
actualment ASSOCIACIÓ ANTIC GREMI REVENEDORS, 1447.

El lliurament tindrà lloc a l’edifici històric de la plaça del Pi núm. 3 de Barcelona, on des del 1678 està la
seu principal de l’entitat i on es conserva la sala gremial original tal com estava a mitjan segle XIX.
Els adjudicataris de la beca investigaran durant un any l’època triada al seu projecte amb la finalitat
d’aprofundir i rescatar tota la informació històrica i el coneixement que durant segles ha quedat amagat
i desconegut.
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L’acte estarà conduït per l’actual president de l’Associació, el Sr. Francesc Sendil i Martí, que presideix
un jurat de renom integrat per Agustí Alcoberro i Pericay, historiador catedràtic de la Universitat de
Barcelona, escriptor català i col·laborador en diferents mitjans de comunicació com Televisió de
Catalunya i Catalunya Ràdio; Josep Bracons i Clapés, historiador de l’art, responsable del departament
de col·leccions del MUHBA i membre numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi; Xavier Cazeneuve, historiador dedicat a la recerca i divulgació de la història de Barcelona, creador
del web www.barchinona.cat i conductor del programa El Violí Vermell de Catalunya música i Joan Soler
i Jiménez, historiador i president de l’Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya.

L’Associació Antic Gremi Revenedors, entitat sense ànim de lucre i única en el món pel seu funcionament
ininterromput durant els últims 573 anys, atorga aquesta beca amb l’objectiu de promoure la
investigació, l’estudi i l’augment de coneixement de la mateixa, fundada el 1447 a Barcelona.
Mitjançant el seu extens patrimoni cultural, l’Associació vol començar a obrir els seus arxius als
historiadors i experts en la matèria amb intenció d’apropar al públic la seva història i per extensió la de
la ciutat de Barcelona, millorant així el coneixement del país.

Per a més informació sobre l’Entitat o sobre les bases visiteu el web www.revenedors.cat
o contacteu amb: comunicacio@revenedors.cat
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