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BEQUES DE RECERCA COMARCAL «JOAQUIM PALMADA I TEIXIDOR»
RELACIÓ DELS TREBALLS PREMIATS
EN EL ÀMBIT HUMANÍSTIC
•

1999. Els remences del Pla de l'Estany. El domini de l'Almoina de Girona
(segles XIVXV) — Rosa Lluch Bramon.

•

2000. Fauna aquàtica de l'estanyol temporani d'Espolla — Daniel Boix.

•

2001. No es va convocar

•

2002. No es va convocar

•

2003. Les obres parroquials al Pla de l'Estany durant el segle XVII — David
Sala Cantarero.

•

2004. Edició dels capbreus de la senyoria medieval del monestir benedictí de
Sant Esteve de Banyoles, concretament els capbreus relatius a la vila i terme de
Banyoles — Victor E. Farías.

•

2005. Es va declarar desset, i en el seu lloc es va donar un altre premi en l'àmbit
científic.

•

2006. Estudi del sector artesà del Pla de l'Estany: productes, tendències i
escenaris de futur — Eugeni Domingo Ribary.

•

2007. La retaulística a Banyoles i el Pla de l'estany durant els segles XVI, XVII i
XVIII — Antoni Torres Molina.

•

2007. La segona república al Pla de l'Estany (19311936) — Pere Bosch
Cuenca.

•

2008. Recerca sobre el Patrimoni històricmonumental del Pla de l'Estany.
L'espill del color. El retaule de la Verge de l'Escala i el seu context — Joan
Molina Figueres.

•

2009. Commemoració del bicentenari de la guerra del francès. Francesc Rovira i
Sala, de l'altar a la milícia — Jordi Bohigas Maynegre i Pablo de la
Fuente de Pablo.
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BEQUES DE RECERCA COMARCAL «JOAQUIM PALMADA I TEIXIDOR»
RELACIÓ DELS TREBALLS PREMIATS
EN EL ÀMBIT CIENTÍFIC
•

1999. El plomall convectiu de l'Estany de Banyoles — Teresa Serra Putellas.

•

2000. Es va declarar desert.

•

2001. No es va convocar

•

2002. No es va convocar

•

2003. La flora de l'Estany de Banyoles i la seva rodalia: actualització del catàleg
florístic i localització de les especies més interessants que es fan a la zona —
Pere Ramió.

•

2004. Estudi del paisatge de la comarca del Pla de l'Estany: anàlisi geogràfica,
diagnòstic i proposta de criteris generals per a la intervenció i la gestió del
paisatge — Eugeni Domingo.

•

2005. Estat de conservació de la bavosa de riu (Salaria fluviatilis) i les nàiades
al Pla de l'Estany — Joaquim Pou Rovira.

•

2005. Catàleg dels ocells del Pla de l'Estany — Carles Feo.

•

2006. Confecció de l'atles preliminar dels quiròpters del Pla de l'Estany —
entitat Galanthus Associació.

•

2007. Es va declarar desset, i en el seu lloc es va donar un altre premi en
l'àmbit humanístic.

•

2008. Experiències innovadores i creatives de la jove pagesia del Pla de l'Estany.
Estratègies locals de futur — Neus Monllor Rico.

•

2009. Estudi de la distribució dels carnívors a la muntanya mitjana del Pla de
l'Estany mitjançant trampeig fotogràfic — Salvador Salvador Allué.

