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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

INVESTIGADOR UNITAT DE CINEMA  
(projecte finançat per la Diputació de Tarragona) 

 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES) 
L’objectiu és realitzar una completa investigació sobre el cinema a la comarca de la 
Ribera d’Ebre. Les tasques a realitzar serien les següent: 
1.- Recopilació de dades inicials, cercant quines dades inicials hi ha a anuaris 

cinematogràfics sobre el cinema a la comarca.  
2.- Recerca en arxius provincials o comarcals, de la documentació de l’administració de 

l’Estat sobre el cinema a la comarca fins a 1940, especialment l'Arxiu Històric de 
Tarragona. 

3.- Investigació en els arxius municipals de la comarca, de la documentació 
administrativa que es conservi. 

4.- Buidat hemerogràfic de la prensa de la comarca, de Tarragona i de La Vanguardia per 
trobar noticies sobre el cinema a la comarca de la Ribera d’Ebre. 

5.- Consulta de fonts bibliogràfiques, suceptibles de contenir informació sobre el cinema 
a la comarca. 

6.- Recerca de testimonis orals. 
8.- Sistematització de tota la informació trobada i redacció final d’un escrit (llibre) que 

reflecteixi la investigació feta i expliqui l’evolució del cinema a la comarca fins als 
anys 40. 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
• Doctorat o Llicenciatura en Història, especialitzat en Història del cinema.
• Experiència investigadora (publicacions de llibres sobre història del cinema).
• Coneixements demostrables d'història de cinema a les comarques tarragonines.
• Coneixements sobre els arxius de la província de Tarragona.

REQUISITS 
• Castellà i català.
• Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat

resolutivitat.
• Competències comunicatives.

ES VALORARÀ
• Titulació de Grau o Llicenciatura i Doctorat
• Experiència en publicacions i en recerca
• Capacitat d’investigació
• Capacitat d’organització.
• Capacitat per a la gestió
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• Capacitat per treballar de forma autònoma i amb 
iniciativa  

 
 CONDICIONS LABORALS  

• Tipus de jornada: a temps parcial   (26,80% jornada.10,05 h setmanals). 
• Ubicació física del lloc de treball:  
• Contracte o’obra i servei determinat. GRUP 1 
• Durada : 01 novembre 2020 a 30 de juny de 2021 
• Retribució: 588,07 € bruts mes ( extres incloses) 

 
 

 DATA LÍMIT RECEPCIÓ CV’S: 26/10/2020 
 

 
 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i uicine@urv.cat  
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