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Fou molt actiu en el camp de la divulgació enològica i es pot
considerar un dels principals erudits que ha tingut Catalunya
en aquest camp. Va ser director de l’INCAVI, fundador i
president de la Confraria de la Bóta de Sant Ferriol, professor
de la UdG i codirector de la Càtedra de Viticultura i Enologia
Narcís Fages de Romà.

BECA
DINVESTIGACIÓ
Organitza:

Entre les seves publicacions cal destacar: Platillos de
l’Empordà (1979), El vi i la il·lustració (1989), Vins i cellers.
19 diàlegs apassionats amb els pàmpols de l’Empordà (1990),
Petita història del cava (1992), L’Empordà i el seu vi (2004),
La cultura del vi (2007), La vinya i el vi (2008), El vi (2009),
i El jardí de Dionís (2018).
Patrocina:

Som conscients de la gran amplitud de matèries que giren
al voltant de la vinya i el vi, la quinta essència de la nostra
economia tradicional, que ha tingut una transcendència
històrica molt rellevant i avui també suposa una oportunitat
de negoci i projecció turística de primer ordre
per a les nostres comarques.
Amb la voluntat d’aprofundir en camps que encara no han estat
prou explorats i que poden afavorir el coneixement o l’evolució
del propi sector, des de la Càtedra del Vi i l’Oli de l’Empordà
i el Consell Regulador de la DO Empordà proposem convocar
uns ajuts d’investigació.

Col·labora:

Venerable Confraria de la Bóta
de Sant Ferriol
Empordà

Glam, comunicació i disseny

Amb el suport de:

S’atorgarà una beca a un projecte d’estudi relacionat
amb el món del vi a l’Empordà en tota la seva amplitud,
que acollirà tant treballs de caràcter tècnic en relació
amb la viticultura i l’enologia, com de caràcter històric,
arquitectònic, etnològic, ambiental, turístic o econòmic
vinculats amb el tema, sota les bases següents:
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Eduard Puig Vayreda (1942-2018), enòleg de professió, va fer
compatible aquesta activitat amb diverses responsabilitats
cíviques i culturals, a més de ser col·laborador de premsa,
escriptor i conferenciant. Alcalde de la ciutat de Figueres
(1981-1983), va presidir Joventuts Musicals i l’Institut d’Estudis
Empordanesos, a més de ser membre de nombroses entitats.

BASES de la BECA
D’INVESTIGACIÓ SOBRE
LA VINYA I EL VI A L’EMPORDÀ
EDUARD PUIG
VAYREDA

1.

Es concedeix una beca per a un projecte
d’investigació inèdit referit al món
de la vinya i el vi a l’Empordà, des de
qualsevol dels seus vessants. No es
podran presentar treballs ja realitzats.

2.
3.

El premi va adreçat a persones, ja siguin
estudiants, professionals o estudiosos, i
a entitats sense ànim de lucre.
S’atorgarà un premi consistent en
una dotació de 5.000 € (subjectes a
les retencions fiscals que pertoquin),
un diploma acreditatiu, l’edició de la
recerca i la divulgació expositiva (si
s’escau).
La primera meitat de l’import es farà
efectiva prèvia presentació d’un estat
avançat de la investigació, i la resta, un
cop entregat el treball complet, sempre
dintre el període màxim establert.
L’incompliment de les obligacions
assumides per part de la persona o de
l’entitat premiada pot comportar la
cancel·lació del premi.

4.
5.
6.
7.

El treball tindrà una extensió
recomanada d’entre 10.000-30.000
paraules (sense comptar els annexos).
Haurà d’estar finalitzat en el termini
d’un any i mig a comptar des de la
seva concessió. En el cas d’elaborar-se
un material expositiu caldrà fer una
recensió addicional dels textos en el seu
moment.
L’estudi restarà en propietat de la
Càtedra del Vi i l’Oli i del Consell
Regulador de la DO Empordà, que
mantindran els drets d’explotació per a
qualsevol utilització posterior.
El jurat estarà format per un
representant de la Càtedra del Vi i l’Oli
de l’Empordà, del Consell Regulador
de la DO Empordà, de la Diputació
de Girona, de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, de l’INCAVI, de la
Universitat de Girona i de la Universitat
Rovira i Virgili.
El premi es podrà declarar desert si
es considera que cap dels projectes
presentats té l’interès suficient o no
reuneix les condicions necessàries.

8.

Els candidats hauran de trametre al
Consell Regulador de la DO Empordà la
documentació sobre el projecte presentat
dins 3 sobres diferenciats segons
s’especifica a continuació:
SOBRE A - Memòria
Memòria del projecte de recerca,
amb una extensió màxima de 1.000
paraules, que inclourà els apartats
següents:
- Títol del treball
- Introducció descriptiva de l’estudi
- Objectius que es volen assolir
- Índex descriptiu
- Metodologia i referències
bibliogràfiques
- Calendari d’execució
S’haurà de fer constar explícitament si
el projecte de recerca presentat forma
part d’una investigació més àmplia i, si
s’escau, si compta amb algun altre fons
de finançament, ja sigui públic o privat.
SOBRE B - Currículum
Descripció de l’entitat i/o currículum
de l’autor/a o dels autors. En el
currículum no hi constaran les dades
personals.
SOBRE C – Credencials
A l’interior hi constaran les dades
personals de l’entitat i/o autor/a o
autors: nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, i telèfon.
En el cas que es detecti qualsevol errada
en la presentació de la documentació,
contactarà amb els interessats i aquests
tindran un període de 10 dies laborables
per esmenar-la.

9.

Terminis:
Els projectes de recerca
i les candidatures es poden presentar
fins al 15 de febrer del 2019 a la seu del
Consell Regulador de la DO Empordà
Avinguda Marignane, 2.
17600 - Figueres (Girona)
Tel. 972 50 75 13
L’atorgament de la beca es farà públic
el 8 de març de 2019.
El treball guanyador haurà d’estar
finalitzat abans del setembre de 2020.
La decisió del jurat és inapel·lable i es
reserva el dret de resoldre dubtes i/o
aspectes no previstos en aquestes bases.

