La Fundació Congrés de Cultura Catalana
convoca el XXXè Premi Ferran Soldevila
de Biografia, Memòries i Estudis Històrics,
amb caràcter extraordinari i una dotació
especial, per tal d’estimular els estudis
històrics sobre la Guerra de Successió en
els seus vessants polític, social, econòmic,
biogràfic, artístic, literari i cultural dins
l’àmbit dels Països Catalans. Es valorarà
especialment aquells treballs que aportin
una perspectiva inèdita sobre aquest
període, així com la qualitat divulgativa
del textos.
Aquesta convocatòria extraordinària
compta amb el suport i la col·laboració
del Museu d’Història de Catalunya,
Publicacions de la Universitat de València,
la Fundació Lluís Carulla i el Comissionat
1714-2014 de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona.
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El premi es regeix per les següents bases:
1. Els originals aspirants a aquest premi hauran de ser inèdits
i estar escrits en llengua catalana. Se n’hauran de presentar set
còpies en paper i una versió informàtica, signades per l’autor.
Cada aspirant comunicarà, en el moment de presentar l'obra,
el seu nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon o qualsevol altra dada
personal que es vulgui fer constar. Si la vol presentar amb un
pseudònim, aquestes dades, i el títol, les farà constar en un sobre
tancat a l’exterior del qual es farà constar només el títol.
2. L’extensió màxima de l’obra serà de 250 fulls (de mida
holandesa, és a dir, 2.100 espais el full).
3. L’import del premi en aquesta edició extraordinària
serà de 8.000 euros.
4. El premi podrà quedar desert.
5. El Jurat està compost per Joaquim Albareda, Agustí Alcoberro,
Josep Fontana, Josep Maria Muñoz, Vicent Olmos, Josep Maria
Salrach i Sebastià Serra.
6. Els drets d’autor de la primera edició –establerts en el 10%
del PVP– es cedeixen al Servei de Publicacions de la Universitat
de València.
7. Així mateix, el Servei de Publicacions de la Universitat de
València tindrà el dret preferent de publicació de les obres no
guanyadores, prèvia signatura del corresponent contracte amb
els autors en les condicions habituals, en el termini màxim d’un
any a partir de l’adjudicació del premi.
8. Els originals que optin al premi s’hauran d’enviar a la Fundació
Congrés de Cultura Catalana, Rambla de Catalunya, 31, principal,
1a B – 08007 Barcelona. La data màxima de presentació serà
dilluns, dia 31 de març de 2014, fins a les 18 hores.
9. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra
de les bases, i dels drets i obligacions que se’n deriven, per part de
l’autor.
10. En el cas d’una eventualitat no prevista en les bases,
la interpretació del jurat serà determinant.
Barcelona, abril de 2013

