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Estudi sedimentològic de la Serra de la Fatarella. La calcària de la
Fatarella. Beca dirigida pel profesor de sedimentologia del Departament de
Geologia de la Universitat de Barcelona (2003).
Preparació de cartografia, programes SIG, bases de dades i organització
del curs d'inventari. Continuació del traball pedra en sec. Preparar un
dossier amb el projecte d’inventari, junt a un manual de com inventariar un
altre dossier amb totes les finques inventeriades. Beca otorgada a un geògraf
(2006).
L’impacte econòmic de tots els treballs fets en pedra i en pedra en sec
tant a la Fatarella com fora de la Fatarella, per empreses del poble. Beca
a estudiant d’Arquitectura Tècnica (2006).
Estudi de transformació d’un cultiu d’olivera tradiciuonal a ecològic.
Treball fet per l’estudiant d’ingenyeria agrària en format de llibre (2006).
La pedra de calar a la Fatarella, entre el coneixement popular i la
caracterització científica. Beca otorgada a un estudiant d’Arquitectura de
la Universitat Politècnica de Catalunya (2007).
Els camins, estat i mesures correctores a l’hora d’arreglar camins. Beca
otorgada a una arqueòloga, professora de la Universitat Obrera de Catalunya
(2007).



Estudi sobre cisternes. Dues beques otorgades a dues llicenciades en
Arquitectura Tècnica per la Universitat de Barcelona i en Ingenyeria Química
per la Universitat Rovira i Virgili, treball dirigit per un professor d’arquitectura
de la Universitat de Barcelona i una farmacèutica (2007).
La música tradicional i popular a la Fatarella. Dues beques otorgades a
dos professors de l’Escola Municipal de Música de la Fatarella (2007).
L’estraperlo després de la guerra d’Helena Sardà, estudiant de 5è a la
Universitat Rovira i Virgili amb la tutoria de Josep Sánchez Cervelló, catedràtic
d’Història Contemporànea de la Universitat Rovira i Virgili (2010).
El racionament i l’estraperlo a la Fatarella durant la postguerra d’Helena
Basora, estudiant de 5è a la URV, dirigit i revisat per Josep Sánchez Cervelló,
catedràtic d’Història Contemporànea de la URV (2011).
L’exili després de la Guerra Civil a la zona de la Fatarella de Mar Joanpere
i Marc Oliver Benages, estudiants de 3r d’Història a la Universitat Rovira i
Virgili, amb el suport de Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d’Història
Contemporànea de la Universitat Rovira i Virgili (2011).
Anàlisis socioambiental de l’exili terraltenc (1938 -1946). L’exili després
de la Guerra Civil a la zona de la Fatrella d’Arnau Sabaté Gil, llicenciat en
Ciències Mediambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
tutoria de Martí Boada Juncà investigador de l’ICTA (Institut de Ciència i
tecnologia Ambiental de la UAB i revisat per Sergi Saladie Gil (2011).
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Qui és qui en l’energia eòlica: La transformació d’un territori: la Fatarella.
La implantació d’un parc eòlic en un àmbit rural d’Oleguer Preses Renom,
amb el seguiment de la Fundació el Solà i el Col·lectiu Taifa d’Economia
Crítica (2012).
Entre la derrota i l’esperança: Memòria de l’exili a la Fatarella (2014).


