
La recerca i la investigació en l’àmbit de gènere és necessària 
per entendre el paper de les dones al llarg de la història, així com 
per entendre quins són els rols que juguem en l’actualitat. 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat convoca aquest any la 
vuitena edició del premi “Blanca Bardiera”, amb la �nalitat de 
donar continuïtat a un projecte  consolidat i que és un referent en 
l’àmbit de la recerca històrica.

L’objectiu d’aquest premi és donar a conèixer el passat i el present des d’una perspectiva de 
gènere, més enllà de la parcialitat androcèntrica que històricament ha marcat la recerca en 
tots els àmbits. Aquests estudis aspiren aproximar la ciutadania a l’experiència i trajectòria 
de les dones com a part fonamental de la nostra història.

En l’edició d’enguany volem donar rellevància als estudis sobre la presència i les diferents 
aportacions de les dones en els diversos àmbits de la vida local, a Sant Feliu de Llobregat, o 
comarcal, Baix Llobregat, com ara la política i l’associacionisme, o en d’altres àmbits on la 
participació femenina ha estat relegada a segon terme com l’esport, la cultura, l’art o la salut.   

Per últim, vull animar-vos que participeu ja que només amb investigacions d’aquest tipus 
construirem una altra mirada a la nostra pròpia història.

Lídia Muñoz Cáceres
Regidora de Dones i Polítiques d’Igualtat

Bases

Participants: Les dones que es presentin al premi han de ser investigadores o estudiants de 
qualsevol disciplina, i en el cas de grups, associacions o entitats, han de tenir la seu a Sant 
Feliu de Llobregat. No hi poden participar les persones, grups o entitats que ja hagin obtin-
gut un premi pel mateix treball.

Tema: Lliure, es valorarà preferentment: 

• Recuperar la presència i les diferents aportacions de les dones en els diferents àmbits de 
la vida local (a Sant Feliu de Llobregat) o comarcal (Baix Llobregat): política, associacionis-
me, esports, treball...

• Recuperar la història i fer valoració del present a través de la metodologia d’història oral.

Llengua: Catalana.

Presentació: La sol·licitud per participar en el premi s'adreçarà a l'Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat (c. Clementina Arderiu, 23, 08980 Sant Feliu de Llobregat). Per demanar més 
informació podeu trucar al telèfon 93 666 67 03 o us podeu adreçar per correu electrònic a: 
acbaixllobregat.cultura@gencat.cat.

Bases 
Premi de recerca
“Blanca Bardiera” 
VIII edició - 2016

Les sol·licituds de les aspirants s'acompanyaran de:

• Fotocòpia del DNI o NIF.
• Currículum de la persona, persones o entitats responsables del projecte.
• Títol del projecte.
• Àmbit territorial de l'estudi.
• Memòria descriptiva del projecte, mecanogra�ada a doble espai i que no sobrepassi les 

quinze pàgines. S'hi poden incloure els annexos i els suports audiovisuals que es conside-
rin convenients.

 
La memòria ha d'incloure, almenys:
 
• Objectius de la recerca.
• Sector de població.
• Justi�cació del projecte o metodologia.
• Organització per dur a terme l'acció proposada.
• Pla de treball i calendari.
 
La memòria es presentarà per duplicat.

En qualsevol cas el Jurat podrà demanar la informació complementària que consideri 
necessària amb relació als projectes presentats.

En el cas de presentar un projecte que utilitzi la metodologia d’història oral, es lliuraran els 
enregistraments sonors i les transcripcions a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, amb 
l’objectiu que s’incorporin a la secció d’història oral d’aquesta institució. 

Termini de presentació de sol·licituds: S'obrirà amb la publicació d'aquestes bases i 
�nalitzarà el 14 d’octubre de 2016. 

Premis: Consisteix en una dotació de 2.100 €, que es rebran en dos terminis: el primer 
pagament es farà efectiu en el moment que s’atorgui el premi, i el segon després d'un any, 
quan es lliuri el treball �nalitzat.

Publicació dels treballs guanyadors: L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es reserva 
el dret d'editar el treball premiat un cop estigui �nalitzat. L'autora o autores mantenen els 
drets de propietat intel·lectual de la seva obra.

Les guanyadores es comprometen a revisar i adequar el treball per publicar-lo, si es creu 
convenient. Si en el decurs d’un període, l’Ajuntament no ha iniciat el procés d’edició del 
treball, l’autora o autores podran promoure’n la publicació tot indicant-hi que han rebut l’ajut 
del Premi de recerca “Blanca Bardiera”.

Jurat: Serà designat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i estarà presidit per la 
regidora del Programa de Dones i Polítiques d’Igualtat. El formaran altres persones, que 
actuaran com a reconegudes expertes en funció dels treballs presentats, i representants de 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

Equip femení d’handbol de Sant Feliu de Llobregat. 1962-1964. Fotògraf desconegut. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció d’Imatges 
Ciutadana de Sant Feliu de Llobregat. Donació: Joan Soler.

Actuarà com a secretària del Jurat la responsable tècnica del Programa de Dones i Políti-
ques d’Igualtat de l'Ajuntament de Sant Feliu, amb veu i sense vot.

Un cop atorgat el premi el Jurat podrà designar, d’acord amb la temàtica i metodologia del 
projecte guanyador i a proposta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, una 
tutora encarregada de supervisar i dirigir l'execució del projecte. Al cap de sis mesos de 
l'atorgament del premi, l'autora o autores han de presentar al Programa de Dones i Políti-
ques d’Igualtat de l'Ajuntament de Sant Feliu un informe sobre l'estat del treball.

Si, a criteri del Jurat, cap dels treballs presentats o proposats no reuneix els requisits 
su�cients per ser premiat, podrà ser declarat desert. La no acceptació de projectes corres-
pon al Jurat, el qual en la seva primera reunió aixecarà acta dels projectes rebuts i de la 
seva acceptació o no. Els projectes no acceptats seran retornats amb còpia de l'acta a 
l'autora o autores.

El dictamen del Jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en el marc de les XXV Jorna-
des de Tardor contra la Violència Masclista.

Seran objecte de consideració del Jurat els projectes que presenti qualsevol dona, grup de 
dones o entitat de dones.

El Jurat valorarà el millor projecte que tingui com a objectiu la recuperació de l'aportació i 
la presència de les dones en el passat i en el present de Sant Feliu o del Baix Llobregat.

Altres determinacions: Els projectes no seleccionats podran ser recuperats per les titulars 
durant els tres mesos següents a la publicació dels resultats. Més enllà d'aquest temps, 
quedaran en dipòsit a l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.

La presentació d'un projecte per a la concessió del Premi “Blanca Bardiera” implica 
l'acceptació d'aquestes bases.

Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

Sant Feliu de Llobregat, juny de 2016
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