Any 2019
XXXVIIIèns Premis Josep Carbonell i Gener
per a estudiants d'Universitat, de Batxillerat i de Formació Professional
Josep Carbonell (Sitges 1897-1979) fou home de cultura, escriptor i historiador. Dirigí les
revistes Terramar, Monitor i L'Amic de les Arts, fou director de l'Oficina de Relacions Meridionals
de la Generalitat de Catalunya (1931-1939) i publicà, amb J. V. Foix, l'assaig Revolució
catalanista (1934). Després de la guerra civil va escriure diversos llibres d'història de Sitges com
Siete ensayos de historia suburense (1961), Sitges la reial (1965), Josep Bonaventura Falç i el
context històric de la seva època (1977) i Esquema històric dels sis anys napoleònics a Sitges
(1980).
El Grup d'Estudis Sitgetans convoca anualment aquests premis amb el seu nom per honorar el seu
record i promoure entre els estudiants la investigació sobre Sitges i la seva comarca.

BASES
1. El treball ha de ser inèdit, escrit en llengua catalana i pot tractar qualsevol aspecte històric,
literari, científic, sociològic, ecològic, etc., referent a Sitges o a la comarca del Penedès, és a dir al
Garraf o l'Alt o Baix Penedès.

2. El treball s'ha de presentar imprès en pàgines de mida DIN A4
3. El treball ha d'anar dintre d'un sobre, a l'exterior del qual figurarà el títol del treball, indicant si és
presenta a la categoria A o B (vegi's la base 5). Dintre del sobre hi ha d'haver: a) el treball sense el
nom de l'autor i b) un sobre tancat, a l'exterior del qual figurarà el títol del treball i la categoria, A o
B, a la qual es presenta, i al seu interior un paper amb el nom complet de l'autor, la seva adreça
postal, el seu telèfon, la seva adreça electrònica, el centre d'estudis del qual és alumne i quin curs
està fent.

4. El sobre amb el treball s'ha de lliurar a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, a la plaça de
Catalunya, de Sitges, abans del 30 de juliol de 2019. El jurat, nomenat pel Grup d'Estudis
Sitgetans, emetrà el seu veredicte en la primera meitat de setembre de 2019 i el veredicte es
comunicarà als que han participat en el concurs. S'avisarà els guanyadors del dia del lliurament del
premi, que, normalment, és el de la Nit dels Premis de Sitges .

5. Els participants en els Premis Carbonell i Gener poden pertànyer a la categoria A), per a
estudiants universitaris, o a la categoria B), per a estudiants de Batxillerat i Formació Professional.
El premi per als guanyadors de la categoria A és de 600 €, i per als guanyadors de la categoria B de
400 €.

6. El Grup d'Estudis Sitgetans es reserva el dret de publicar els treballs premiats si creu que la seva
publicació pot ser d'interès.

7. El jurat pot premiar guanyadors ex-aequo, no premiar cap treball o concedir accèssits. També
correspon al jurat resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.
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