BASES PREMIS DE RECERCA
Biografia breu de Maria Vilar i Bonet

“COLÒNICO” I “MARIA VILAR I BONET”
Nasqué a Calonge el 3 de juny de 1923, i va estudiar a l’Escola de les Nenes de Calonge, que dirigia la
mestra D. Maria Bassas i Capell.
El 1933 va iniciar el batxillerat a l’ Institut de Girona. El 1936, i per culpa de la guerra, continuà els
estudis a Sant Feliu de Guíxols. No obstant això, el 1939 va poder tornar a l’ Institut de Girona per
acabar el Batxillerat.
El 1941 va començar la llicenciatura de Filosofia i Lletres i optà per especialitzar-se en Història.
Presentà la seva tesi doctoral a Madrid amb el títol Els béns de l’Orde del Temple a la Corona d’Aragó.
El Tribunal li concedí el títol de Doctora amb la qualificació de “Cum Laude”.
Es presentà a les oposicions al Cos d’Arxivers i obtingué plaça a Múrcia. Va desenvolupar una tasca
molt important com arxivera perquè establi uns criteris senzills i raonats per a l’ordenació de tots els
Arxius d’Hisenda del país. Per aquest treball li fou concedida l’Orde d’Alfons X el Savi, en categoria de
Llaç.
El maig de 1958 se li aprovà el trasllat a València però molt aviat obtingué la direcció de l’Arxiu de la
Delegació d’Hisenda de Barcelona. Des de Barcelona estant, Maria Vilar va poder reprendre les seves
investigacions a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
Destaquem també que Maria Vilar va dedicar un temps a l’ensenyament; ara bé, amb la implantació
de la Llei d’incompatibilitats, hagué de deixar la docència per la investigació.
L’any 1998 entrà a formar part de la Junta Directiva del “COLONICO” amb el càrrec de Delegada de
Cultura. Va col·laborar també amb l’ Institut d’Estudis del Baix Empordà amb treballs d’investigació
sobre Calonge, entre els quals destaquem:
Inventari del Castell de Calonge (1466) – Vol. Nº 17
L’escut dels ducs de Sessa del castell de Calonge – Vol. Nº 18
Antoni de Cardona, Senyor de la Baronia de Calonge (1550-1606) – Vol. Nº 19
El retrat d’Elisabet de Requesens, Virreina de Nàpols, Comtessa de Palamós i Senyora de la baronia
de Calonge – Vol. Nº 20
Els escuts heràldics de Calonge – Vol. Nº 21
El règim municipal de Calonge al segle XV – Vol. Nº 22
Dos documents dels Cruïlles a la vila de Calonge (segle XV) – Vol. Nº 23
Maria Vilar i Bonet va morir a Barcelona el 23 de juny de 2007.
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Per tal de promoure la recerca científica entre els estudiants de Batxillerat sobre
temàtiques d’interès local, el Centre d’Estudis Calongins “Colònico”, amb el suport
de l’Ajuntament, impulsa uns premis de recerca, que tenen com a objectiu
principal fomentar la investigació i l’estudi de temes relacionats amb Calonge i
Sant Antoni en qualsevol disciplina, d’acord amb les següents bases:
1 - Es poden presentar treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs
actual, elaborats per alumnes de 2n de batxillerat de qualsevol centre
d’ensenyament de batxillerat de la província de Girona. Hauran de ser
obres originals, escrites en català i hauran de tenir el vistiplau explícit de
la direcció de l’ Institut.
2 - Els treballs aspirants, que han de ser inèdits, s’han de presentar en suport
CD/USB, en format PDF, i una còpia en paper. Els audiovisuals
presentats no hauran de portar en els crèdits els noms dels autors o
autores, ni tampoc aquests autors o autores podran aparèixer en les
imatges de l’audiovisual. L’exemplar ha de presentar-se amb un
pseudònim i ha d’entregar-se conjuntament amb una plica tancada amb el
nom i cognoms de l’autor, el Centre d’Ensenyament, el nom del tutor del
treball, un correu electrònic i un telèfon de contacte. Els treballs s’hauran
de fer arribar al C.E.C. “COLÒNICO” apartat de correus, 49, 17251
CALONGE, abans del 15 de març.
El veredicte del jurat és farà públic per Sant Jordi i serà inapel·lable.
3 - En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte:
a) La metodologia emprada i l’originalitat en el plantejament del tema,
així com el rigor científic en el desenvolupament del treball.
b) La idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes fonts.
c) La presentació i estructuració del treball escrit i l’ús adequat de
recursos gràfics.
d) La capacitat de síntesi i l’ús normatiu de la llengua.
4 - El jurat podrà declarar el premi desert si no s’han presentat treballs amb
els mèrits suficients. El jurat el compondrà:

c) Un membre de l’ Institut d’ Estudis del Baix Empordà,
d) Un representant de L’Ajuntament,
e) Un membre d’una altra Entitat Cultural del municipi.
La secretària de Colònico exercirà de secretària del jurat
El jurat podrà demanar assessorament a altres persones i/o
especialistes sobre els treballs presentats.
5 - Amb l’acceptació del premi l’autor cedirà al C.E.C. Colònico, sense límit
temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva difusió
pública. En qualsevol cas, s’indicarà el nom de l’autor i el nom del centre
de secundària a què pertanyen, i passarà a formar part dels fons del
C.E.C. COLÒNICO, es facilitarà una copia a l’arxiu municipal i una a la
biblioteca.
6 - El premi municipal de recerca “COLÒNICO” estarà dotat de 500€
El premi “MARIA VILAR i BONET” estarà dotat de 300€
Es lliuraran els premis als treballs guardonats en un acte públic on els
autors faran una breu exposició del seu treball. El lloc, el dia i l’hora
d’aquest acte s’anunciarà amb el veredicte dels premis.
7 - Un cop registrat el treball, s’entendrà que l’autor coneix i accepta aquestes
bases. Els exemplars dels treballs que no resultin premiats podran ser
retirats pels autors dins d’un termini de 3 mesos comptats a partir de la
data que es facin públics els veredictes dels jurats. Si una vegada vençut
aquests termini no han estat retirats, els organitzadors del premi
entendran que els seus autors i renuncien.
8 - Qualsevol qüestió que es plantegi i que no resolguin aquestes bases, serà
resolta pel jurat.
9 - El Centre d’Estudis Calongins “COLÒNICO” es reserva el dret a modificar
qualsevol dels punts establerts en aquestes bases.
10 - Per a més informació podeu contactar amb colonicocalonge@hotmail.com

a) Un president, el regidor de Cultura,
b) El president del C.E.C. Colònico,

