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BECA GREMI DE REVENEDORS DE BARCELONA

L’Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447 convoca la Beca de Recerca
Gremi de Revenedors de Barcelona 2021, amb l'objectiu de promoure la
investigació,
l’estudi i l’augment de coneixement de l’acció comercial i
social d’aquesta entitat fundada el segle XV i en continu funcionament fins
l’actualitat.
1. Característiques de la beca. Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte inèdit
dedicat a l’aprofundiment d’algun període o d’algun fet concret de la història del
Gremi de Tenders Revenedors de Barcelona entre 1447 i 1850.
2. Dotació de la beca. La Beca “Gremi de Revenedors de Barcelona” està dotada
amb 4.500 euros i l'import es farà efectiu en dues parts iguals de 2.250 euros: la
primera, en l'acte de proclamació del projecte guanyador, i la resta, en el moment
del lliurament del treball realitzat i després que el jurat n'hagi examinat la qualitat i
suficiència.
3. Candidats. Podran optar-hi els investigadors a títol individual o col·lectiu que
presentin una proposta d'investigació, d'acord amb aquestes bases.
4. Documentació. Els candidats podran trametre de manera presencial a la seu de
l’Entitat (Antic Gremi de Revenedors de Barcelona - 1447, plaça del Pi, 3, 08002
Barcelona) la documentació següent:
a) Dades personals i currículum vitae del sol·licitant o sol·licitants.
b) Projecte de investigació, on es formulin els objectius que es volen assolir,
les fonts a consultar, la bibliografia i la metodologia que s'utilitzaran. Tindrà
un mínim de cinc folis i un màxim de deu. S'hauran de presentar cinc
exemplars de la documentació (les dades personals, el currículum vitae i el
projecte).
5. Termini de presentació de la documentació. Els candidats podran presentar la
seva documentació fins al dia 31 de juliol del 2021 a la seu de l’Entitat. La
documentació podrà ser presentada també per via telemàtica a l’adreça electrònica:
beca@revenedors.cat. En aquest cas tota la documentació haurà de ser presentada
en format pdf i signada digitalment.
6. El jurat. El jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable, estarà integrat pel
president de l’Entitat i pels historiadors Agustí Alcoberro i Pericay, Josep Bracons i
Clapés, Xavier Cazeneuve i Joan Soler i Jiménez. El secretari general de l’entitat
actuarà com a secretari sense vot.
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El jurat podrà demanar informació complementària així com convocar l'aspirant per
comprovar la seva idoneïtat per dur a terme el treball proposat i suggerir-li
l'ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu. També, si s’escau,
podrà sol·licitar l’assessorament d'altres persones sobre l'interès i l'abast del
projecte. El jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca.
7. Veredicte del jurat. El veredicte del jurat es farà públic el dia 29 de setembre de
2021, dia de Sant Miquel, patró de l’Entitat.
8. Seguiment del treball. Una vegada transcorreguts sis mesos a partir de
l'adjudicació de la beca, el jurat podrà convocar la persona que l'hagi obtingut per
tal que presenti una memòria de la trajectòria de la investigació que porta a terme,
amb l'objectiu de valorar la feina feta. El jurat tindrà capacitat per fer les
consideracions necessàries i, fins i tot, aturar la investigació si ho considera oportú.
9. Extinció del dret de beca. El dret de beca s'extingirà en els supòsits següents:
a) Si no s'executen continuadament els treballs en els terminis convinguts o
si els informes de la seva realització no són prou satisfactoris.
b) Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides. L'extinció
anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que
estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part del becari, se li podria exigir la
devolució dels pagaments rebuts anteriorment.
10. Lliurament del treball. La durada de la beca serà d'un any a partir de la data de
la seva concessió. Si el jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i la feina
feta, podrà prorrogar per un espai de 60 dies naturals la data de lliurament del
treball enllestit. El becari haurà de lliurar al secretari de l’entitat el treball original i
un resum de cinc a deu folis en format digital en qualsevol tipus de suport,
acompanyat d’un exemplar i del resum impresos. La Junta Directiva de l’entitat es
reserva el dret de publicar el treball complet o el resum en forma d'opuscle en suport
paper o digital.
11. Propietat dels treballs. El treball guardonat restarà en propietat de l’entitat
organitzadora i l’exemplar imprès passarà a formar part de la biblioteca de l’Antic
Gremi de Revenedors de Barcelona. La resta dels projectes podran ser retirats de la
seu de l’entitat durant el període d'un mes a partir del dia de l'emissió del veredicte.
Si passat aquest termini no han estat reclamats i retirats personalment o mitjançant
una persona acreditada, restaran en poder i propietat de l’entitat organitzadora de
la beca.
12. Incompatibilitats. L'obtenció de la beca es condiciona al fet que l'adjudicatari
no pugui beneficiar-se d'altres ajuts per a la seva execució.
13. Cessió en exclusiva dels drets d’explotació. L'atorgament i acceptació de la
beca implica la cessió en exclusiva per part de l'autor de tots els drets d'explotació
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—en qualsevol format o suport i canal existents en el moment de l'atorgament del
premi—, incloent, a títol indicatiu, els de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació per a l'edició i comercialització de l'obra resultant en totes
les llengües i països del món i per un període de quinze anys.
14. Compromís de publicitat. La persona guanyadora de la beca permetrà la
utilització del seu nom i imatge amb finalitats publicitàries i es comprometrà a
participar personalment en la presentació i promoció de la seva obra en aquells
actes que l´Entitat consideri adequats. La presentació al premi implica el
consentiment irrevocable de l'autor a la divulgació de l'obra presentada en cas de
resultar premiada.
15. Acceptació de les bases. La participació implica l'acceptació, sense cap reserva,
de les seves bases i el compromís dels candidats de no retirar el seu original abans
que es faci pública la decisió del jurat.

Convoca:
Associació Antic Gremi Revenedors , 1447
Plaça del Pi, 3, 1r. 08002 BARCELONA
E-mail: beca@revenedors.cat
Tel. 93 412 59 41
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ANNEX – PROPOSTA D’ESTUDI GUANYADORA DE LA BECA DE RECERCA ANTIC
GREMI REVENEDORS DE BARCELONA 2020

El gremi i confraria de Sant Miquel dels revenedors de Barcelona entre dos segles
(XVI-XVII): política, economia i societat – Pol Bridgewater Mateu i Laura Miquel
Milian
Proposem un estudi històricament rigorós de l’estructura política, social i econòmica de la
confraria de Sant Miquel de tenders revenedors entre finals del segle XVI i principis del segle
XVII a través de les fonts de la confraria conservades a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
juntament amb altres sèries documentals complementàries, com lesemanades del municipi
barceloní. Concretament, ens centrarem en els eixos següents:
▪
▪

▪

▪

La història del gremi de tenders revenedors, des de la seva fundació fins a l’edat moderna,
a través de la bibliografia existent i fonts inèdites.
L’estructura humana del gremi a cavall entre els segles XVI i XVII: elaborarem un cens
complet dels confrares, amb els càrrecs que van desenvolupar i les seves estructures
familiars i de sociabilitat.
L’estructura política del gremi, tant interna com externa: pel que fa aquest primer aspecte,
estudiarem les funcions dels diversos càrrecs i els seus mecanismes d’accés, així com els
principals conflictes al voltant del seu exercici. Pel que fa el segon aspecte ens referim a
la participació del gremi i els seus confrares en la vida política de la Barcelona moderna,
en les seves institucions de representació i en els rituals cívics i religiosos.
La missió assistencial del gremi, i, especialment, el pagament dels dots de les filles dels
confrares, així com les formes de finançament que van permetre aquesta mateixa activitat.

En general, l’objectiu final d’aquest projecte és contribuir al coneixement de la confraria dels
revenedors en un moment en què ja es trobava plenament inserida en el teixit gremial de
Barcelona, de manera que el nostre estudi pugui servir de punt de partida d’altres recerques futures
que aprofundeixin encara més en la seva història.
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