Un treball sobre en "Simonet", guanyador de la tercera
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L?Ajuntament de Castelló d?Empúries, a través del Centre d?Estudis Trobadorescos, ha concedit
el premi corresponent a la tercera convocatòria de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica al
projecte d'investigació titulat Simonet al comtat d?Empúries. Aportació biogràfica a Joan Rimbau
Trull (1785-1854), de l?investigador Josep Puig Badosa.
Els membres de l?òrgan seleccionador de la beca, compost per representants del consistori
municipal i per professors especialistes de la Universitat de Girona, han valorat molt positivament
la proposta del treball de recerca i han acordat de forma unànime concedir la tercera convocatòria
de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica a l?esmentat projecte.
La concessió de la beca al treball de Josep Puig Badosa marca un punt d?inflexió en la línia
seguida fins ara en les dues anteriors beques premiades fins al moment, dedicades a treballs
específics del període medieval. D?aquesta manera, el treball de Josep Puig tindrà com a objectiu
la figura de Joan Rimbau i Trull, anomenat ?Simonet?, un guerriller que destacà a l'Empordà com
a heroi a la Guerra del Francès, i alhora aportarà noves informacions sobre l?interessant període de
transició de l?Antic Règim a l?època contemporània i al segle XIX al territori de l?antic comtat
d?Empúries. El jurat ha valorat especialment el context cronològic del projecte, ja que és un dels
períodes històrics menys estudiats i menys coneguts, tot i la seva importància i la seva
transcendència posterior.
La Beca Jeroni Pujades, que té caràcter bianual, té com a objectiu de fomentar i recuperar la
història del comtat d'Empúries mitjançant la investigació i la recerca, així com d?estimular l?estudi
i el coneixement de la història de la vila de Castelló d'Empúries, i està adreçada a estudiants de
segon cicle universitari, de doctorat i a investigadors que, de forma individual o col·lectiva,
presentin una proposta de recerca d?acord amb les bases generals de la beca. La beca està dotada
econòmicament amb un total de 3.005,06 ? i comporta també la publicació del treball de recerca
per part de l?Ajuntament de Castelló d?Empúries.
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