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PREMI A UN TREBALL DE RECERCA,
BIBLIOGRÀFIC O D’ASSAIG
Rafael Patxot i Jubert (Sant Feliu de Guíxols,
1872 – Ginebra, 1964) fou un meteoròleg, mecenes,
bibliòfil i escriptor, que es va expatriar amb la seva
família l’agost de 1936 i, pel seu desacord amb la
política del règim envers Catalunya, va rebutjar els
oferiments rebuts els anys quaranta per tornar.

Publicació de la
monografia guanyadora
a la sèrie Premi Rafael
Patxot i Jubert,
de la Diputació
de Barcelona

BASES
• El premi és ofert a una monografia sobre algun dels aspectes
afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i
Jubert:
A. Cultura popular catalana, particularment la conservació
del patrimoni en tots els seus aspectes (etnografia, el rol de la
dona, música, arquitectura), l’excursionisme en la descoberta
del territori i llengua catalana (estudis filològics, didàctica de
la llengua catalana, sociolingüística).
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B. Història medieval catalana, història de les ciències a

Catalunya, història local de Sant Feliu de Guíxols i dret
internacional en la defensa dels drets i valors humans.
C. Astronomia i meteorologia.
• El treball ha d’ésser inèdit i redactat en català, ha de tenir entre
cent cinquanta i tres-centes pàgines de format ISO A4 a un espai
i mig d’interlineat, ha d’estar avalat per dues persones d’una
institució acadèmica i l’autor s’ha de comprometre a cedir-ne
gratuïtament els drets d’edició, en cas de guanyar el premi.

PRESENTACIÓ DE MONOGRAFIES

PONÈNCIA

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà
del formulari disponible al web de l’IEC, a l’adreça
https://premis.iec.cat/premis/premis.asp, en el qual caldrà
adjuntar el PDF del treball. Un exemplar imprès en paper
−acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica−
ha de ser presentat a la seu de l’IEC.

La ponència delegada pel Consell Assessor de la Masia
Mariona serà formada per tres membres especialistes en les
disciplines de les obres presentades, almenys un dels quals
ha de ser membre de l’IEC, i sotmetrà la proposta de l’obra
guanyadora al Consell Assessor de la Masia Mariona.

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de
2019 a les 13 hores.
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