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El 13 d'abril de 2017 es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local les bases
específiques de la Beca 8 de març d'estudis històrics de les dones a Girona 20172018.
El 9 de juny de 2017 es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local la
convocatòria de la Beca 8 de març d'estudis històrics de les dones a Girona 20172018.
El termini establert per a la presentació de projectes va finalitzar el 21 d'agost
d'enguany, presentat-se els següents estudis, per ordre de registre d'entrada:
1. 2017044840. Francesc Xavier Anton Pelayo i Montserrat Jiménez Sureda "Cartes de
dones gironines (segles XVIII-XX)"
2. 2017047560. Olga Taravilla i Baquero "Itinerari amb nom de dona. La memòria
desvelada"
3. 2017053743. Celine Marie Mutos Xicola; tutora Montserrat Carbonell Esteller "Entre
quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona (17691960)"
4. 2017054074. Cristina Vila Peñuelas i Immaculada Font Mareñà, tutora Carla
Carreras Planas "Estudi comparatiu de l'educació rebuda de nenes i nens en el segle
XX i en l'actualitat"
5. 2017054362. Marina Batalle Serra, Cristina Espejo Biosa i Leticia Garcia Merino
"Dones educadores: anàlisi i recuperació dels referents femenins de la renovació
pedagògica i el foment de la coeducació a Girona"
6. 2017054324. Josep Capdeferro Pla, Mírian Díez Bosch, Mercè Gras Casanovas,
Aurèlia Pessarrodona Pérez i Verònica Zaragoza Gómez, "Cultura, afectes i devocions
de les gironines de l'edat moderna (segle XVI -XVIII)"
El Jurat de Beca s'ha reunit el dia 21 de setembre de 2017, tal com consta en l'acta, ha
admès els 6 projectes de recerca candidats, presentats dins el termini de convocatòria,
tots conforme a les bases.
Després de la deliberació ha acordat per unanimitat:
1. Recomanar l'atorgament de la Beca 8 de març 2017-2018 al projecte de Celine
Marie Mutos Xicola, tutoritzat per Montserrat Carbonell Esteller, <<Entre quatre parets.
Història, memòria i vivencies de les asilades a l' Hospici de Girona (1769-1960)>>. En
segon lloc, en cas de no prosperar l'anterior <<Cultura, afectes i devocions de les
gironines de l'edat moderna (segle XVI -XVIII)>>. I en tercer lloc, en cas de no
prosperar cap dels dos anteriors, el Jurat decidiria entre els projectes <<Dones
educadores: anàlisi i recuperació dels referents femenins de la renovació pedagògica i
el foment de la coeducació a Girona>> i <<Cartes de dones gironines (segles XVIIIXX)>>.
2. Convocar a la candidata becada a una reunió inicial amb el Jurat amb els següents
objectius:
a. concretar el calendari de recerca, amb seguiments, si escau, per part del Jurat;
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b. completar fons i bibliografia útil;
c. complementar temes de recerca que poden haver passat per alt, com per exemple
l'Hospici com centre d'internament de nenes i nens europeus detinguts mentre fugien
de l'holocaust; i
d. acordar les bases de la transferència de la recerca a la societat amb productes de
més abast dels previstos al projecte; hom nota a faltar una publicació final de la
recerca.
3. Recomanar al govern municipal que prevegi biennalment destinar uns recursos certs
a la transferència social de les recerques becades, un cop recepcionades. Donar més
importància a la transferència hauria de ser un objectiu col·lateral en aquesta
convocatòria. I per a la propera convocatòria, en funció de l'experiència i dels recursos,
pot ser convenient redactar una nova base específica que acoti el tema de la
transferència.
Bases reguladores de la Beca 8 de març, aprovades per acord de 13 d'abril de 2017
de la Junta de Govern Local.
Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
2017 501 23140 48000 Subvenció beca 8 de març (20170019028) i pot ordenar-se la
despesa proposada,
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2017021881, decret de data 31 d'octubre de 2017.
DECRETO
Primer. Atorgar la Beca 8 de març, convocatòria 2017-2018, a la senyora Celine Marie
Mutos Xicola, que compta amb la tutoria de Montserrat Carbonell Esteller, pel projecte
de recerca <<Entre quatre parets. Història, memòria i vivencies de les asilades a l'
Hospici de Girona (1769-1960)>>.
Segon. Demanar a la becada que en un termini de 10 dies concerti una reunió el Jurat,
pels temes que consten a l'acta de 21/9/2017, al segon acord final.
Tercer. Aprovar el pagament de tres mil euros (3.000 €) a favor de la senyora Celine
Marie Mutos Xicola, amb NIE x2402728X, corresponent al 50% de la beca concedida,
de conformitat amb la base 3a de la beca, tot supeditat a l'acompliment del previst a
l'anterior punt segon.
La regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
Eva Palau i Gil

Traspassat a la revisió tècnica en data 6 de novembre de 2017
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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