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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 2020-2021.

2 Els treballs, fets des d’un enfocament
humanístic o social, necessàriament han
de tractar temes relacionats amb el món

rural en qualsevol dels seus aspectes: història,
etnografia, paisatge, patrimoni, economia, pobla-
ció, emigracions, històries de vida, etc.

3 El treball s'haurà d'enviar per correu elec-
trònic a l'adreça de l'Associació d'Història
Rural (associaciohistoriarural@gmail.com).

S'evitarà que en el missatge de tramesa hi apa-
reguin elements que puguin identificar tant l'autor
com el centre on estudia. El nom de l'arxiu ha de
contenir, primer, un pseudònim de l'autor i, a con-
tinuació, el títol abreujat del treball. Es recomana
enviar-lo en format pdf. En el cas que es trame-
tin varis arxius, s'hauran de numerar després del
títol. Si la tramesa ocupa més de 10 Mb, es reco-
mana utilitzar algun servei de transferència d'ar-
xius. L'Associació d'Història Rural enviarà una
resposta per confirmar la correcta recepció de la
tramesa.

4 També s'haurà d'enviar un segon missat-
ge a la mateixa adreça electrònica
(associaciohistoriarural@gmail.com) amb

un document  que contingui les dades personals
de l'autor o autora (nom i cognoms, adreça,
número de telèfon, adreça electrònica, curs i
fotocòpia del dni) i també del centre d'ensenya-
ment (nom, adreça postal del centre, correu elec-
trònic del centre, nom del tutor/a del treball,
correu electrònic del tutor/a). En l'assumpte d'a-
quest missatge hi constarà el pseudònim i el títol
del treball.

5 El termini d'admissió dels treballs finalitza
el 30 d'abril de 2021.

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, arxivers i professors

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. La data de lliurament del premi es
donarà a conèixer oportunament a través de la
pàgina web.

10 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 2021

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.
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Bases de la 
convocatòria

X convocatòria
curs 2011-2012
Ariadna Adarnius

Blanch
(IES La Bisbal)

XI convocatòria
curs 2012-2013
Elisabeth Ferrer

Moradell
(IES La Bisbal)

XII convocatòria
curs 2013-2014
Pol Xargay Ferrer
(IES Pere Alsius

de Banyoles)

XIII convocatòria
curs 2014-2015
Mariona Ballart

Godoy
(INS Alexandre

Deulofeu
de Figueres)

XIV convocatòria, 
curs 2015-2016
Ares Flix Sentís

(INS Màrius Torres
de Lleida)

XV convocatòria, 
curs 2016-2017
Irina Graells
Santamaria

(INS Lacetània
de Manresa)

XVI convocatòria
curs 2017-2018
Jaume Palau

Ràfols
(INS de l’Arboç)

XVII convocatòria
curs 2018-2019
Clàudia Pubill
Quintillà

(INS Guindàvols
de Lleida)

XVIII convocatòria
curs 2019-2020
David Tíscar

Royo
(INS La Sènia)

Premiats en convocatòries anteriors
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