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Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Població i família als Andes en el temps de la colònia: parròquia de Toacazo, Cotopaxi, Equador (s.XVIII-XIX)) 
 

Dades de l'investigador  
Nom 
Maria José 

Cognoms 
Vilalta i Escobar 

Correu electrònic 
vilalta@hahs.udl.es�

Dades del centre d’origen  
Departament d'Història de l'Art i Història Social, Facultat de Lletres, Universitat de Lleida 
Plaça de Víctor Siurana 1 
25003 LLEIDA  
Tel: +34 973702131l 

Número d’expedient  
2006 BE 00633  
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
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Data de presentació de la justificació  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
L'estudi de les haciendas creades a partir de la colonització espanyola als territoris americans no pot ser mai complet si 
no es pot entrar en la vida quotidiana de les persones que les constitueixen, que en elles hi viuen i que formen el gruix 
de la força de treball que les sosté. La millor manera de fer-ho és a través d’assolir d’un exhaustiu estudi dels 
comportaments demogràfics —natalitat, nupcialitat, mortalitat, migracions—i familiars. La pretensió que ha guiat la 
sol•licitud d’aquesta beca de recerca és la localitzar una tipologia documental que permeti aquest treball i, un cop 
assolida aquesta fita i vist que els recursos de la parròquia de Toacazo a Cotopaxi (Equador) permetien emprendre la 
feina, fotografiar exhaustivament un recurs documental, els registres parroquials, altrament dits registre civil antic, per 
poder ser minuciosament buidats i processats fora del seu origen. Les dates extremes triades van de 1720, any de 
fundació de la parròquia fins a 1857, any on s’acaba el tributo de indios o règim que regulava les normes de segregació 
racial de les poblacions. La qualitat i continuïtat de la sèrie és, per tant, indubtable. La recerca s'ha desenvolupat durant 
el mes d'octubre de 2006 convidada com a professora-investigadora-visitant per la Facultad Latinoamenricana de 
Ciencias Sociales (FLACSO, seu Equador).  
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Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
The study of the "haciendas" established during the Spanish colonization of the American territories will never be 
complete until research comes to terms with the daily life of the persons living under colonial rule who make up the 
workforce. The best way to do this is to undertake a detailed study of demographic behaviour [fertility, nuptiality, 
mortality, migrations] and of family life. The goal of the present research (FLACSO -Ecuador-, October, 2006) has been 
to locate the type of source material that will make this sort of research possible. These sources have been found in the 
parish registers from the parish of Toacazo, Cotopaxi (Equator). The registers have been photographed and prepared 
for subsequent analysis. The years included in our study start in 1720, the year of foundation of the parish, and end in 
1857, the year when the rules of racial segregation of indigenous populations, the "tributo de indios", ended. The quality 
and continuity of the sources can be considered excellent. 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència de Creative Commons   i ens envieu el document que 
us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
"&""'�(�����
��

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, Maria José Vilalta i Escobar, en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006 BE 00633, manifesta el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit 
digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 15 de febrer de 2007 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


