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BASES “PREMIS DE RECERCA PASQUAL 
MARAGALL 2022”

La Fundació Catalunya Europa, en el marc  
del programa Llegat Pasqual Maragall, convoca  
els Premis de Recerca Pasqual Maragall 2022.

Objecte
Els Premis de Recerca Pasqual Maragall 2022 tenen per objectiu distingir 
treballs sobre el pensament i l’obra de Pasqual Maragall i la seva vigència i 
adaptació en el moment actual. El Premi s’atorgarà en dues modalitats:

• Categoria A. Premi a un treball inèdit d’assaig sobre la temàtica indicada 
en el següent punt. No hi ha requisits sobre el perfil o condicions dels 
autors. L’extensió del treball no serà inferior a les 25.000 paraules ni 
superior a les 30.000. Aquest premi estarà dotat amb 4.000 €.

• Categoria B. Premi a un treball final de grau o de màster universitari 
sobre la temàtica indicada en el següent punt i que hagi estat presentat 
i aprovat durant els cursos acadèmics 2021-22 o 2022-23. Aquest premi 
estarà dotat amb 1.000 €.

Temàtica
Ambdós premis distingeixen treballs que tinguin com a objecte els aspectes 
històrics o la vigència actual dels camps del pensament i l’acció política de 
Pasqual Maragall que figuren a continuació:

1. “La Ciutat”
a. Les polítiques socials dels governs locals
b. La governança metropolitana en perspectiva europea
c. El rol de les ciutats en la definició i l’aplicació de polítiques europees

2. “Europa”
a. La governança multinivell i la subsidiarietat a Europa
b. L’Europa social
c. L’impuls europeu a les transicions climàtica o digital
d. La cooperació territorial a Europa

Requisits
• Per la categoria A:

• Els treballs podran ser resultat d’investigacions acadèmiques o 
textos assagístics que no hagin estat premiats ni publicats.

• L’extensió dels treballs serà d’entre 25.000 i 30.000 paraules.
• Els treballs poden ser individuals o de grup.
• Les recerques es podran presentar en català, castellà o anglès. 

• Per la categoria B:
• Els treballs han de complir amb els formats de treballs de final de 

grau i/o màster. 
• Els treballs poden ser individuals o de grup.
• Les recerques es podran presentar en català, castellà o anglès. 

Presentació dels treballs
La convocatòria s’obrirà el 14 de novembre de 2022.
La data límit per a la presentació dels treballs serà el 14 de juliol de 2023.
Els treballs hauran d’estar identificats amb un títol, han de ser anònims i 
fer referència a quina categoria correspon (A o B).

Documentació a presentar:

• Una còpia anònima del treball en format digital.
• Un document de sol·licitud amb les dades de l’autor/a, email i 

telèfon de contacte, títol del treball, categoria a la que correspon (A 
o B) i resum del treball (300 paraules aprox).

La documentació es presentarà per correu electrònic a info@
catalunyaeuropa.net abans de les 15h del divendres 14 de juliol de 2023.

Format i estil
Presentació dels treballs en pdf, Times New Roman 12 o Arial 11; espai 
interlineat 1,5; en cas que hi hagi gràfics i figures, s’han de presentar en 
format .jpg o .xls i numerats de forma correlativa dins de cada capítol; 
referències completes al final del text i mencionades en el cos del text amb 
cognom, any i pàgina de referència, si s’escau.



Procés de selecció i notificació
La resolució del premi anirà a càrrec d’un jurat format per membres del 
Patronat i del Consell Assessor de la Fundació Catalunya Europa, així com 
representants de les institucions que col·laboren en el marc del programa 
Llegat Pasqual Maragall. 

Els premis es podran declarar deserts si la qualitat dels treballs presentats no 
es considera adequada. 

La resolució del premi es comunicarà abans del 30 de setembre de 2023.

Dotació del premi
Els “Premis de Recerca Llegat Pasqual Maragall” compten amb dues 
categories de dotació diferent:

• La categoria A està dotada amb 4.000€ (de la dotació econòmica se’n 
deduiran els impostos que sigui pertinent aplicar).

• La categoria B està dotada amb 1.000€ € (de la dotació econòmica se’n 
deduiran els impostos que sigui pertinent aplicar).

El lliurament es farà efectiu mitjançant transferència bancària a partir de la 
concessió pública del premi. La Fundació Catalunya Europa es reserva el dret 
de publicar els treballs guanyadors en el marc de les línies editorials de la 
fundació, ja sigui en format digital o en paper. Abans de la seva publicació es 
podran suggerir canvis i modificacions a l’autor/a.

Presentació pública
Els treballs guanyadors seran presentats públicament en un acte organitzat 
per la Fundació Catalunya Europa durant la tardor de 2023.

Propietat intel·lectual
L’atorgament del premi comporta que l’autor/a cedeixi en exclusiva a la 
Fundació Catalunya Europa els drets d’explotació de l’estudi. Aquesta cessió 
inclou els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i traducció, 
per a la seva explotació en qualsevol format, suport, mitjà i idioma. 

La Fundació Catalunya  Europa podrà reproduir i emmagatzemar digitalment 
l’estudi i posar-lo a l’abast del públic a través d’internet, així com subscriure 
amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima 
explotació en les diverses modalitats.

L’obtenció del premi és incompatible amb qualsevol altra ajuda econòmica 
aportada per una altra institució en concepte del mateix estudi. No es 
produirà la cessió dels drets per als treballs no premiats.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal facilitades per les persones sol·licitants i 
recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran incorporades 
en fitxers de titularitat de la Fundació Catalunya Europa, amb l’objecte de ser 
tractades per les finalitats pròpies per les quals han estat sol·licitades. Les 
persones sol·licitants podran exercir en els termes previstos a la Llei orgànica 
de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una 
comunicació per escrit a  info@catalunyaeuropa.net.

COL·LABOREN EN EL PROGRAMA LLEGAT PASQUAL MARAGALL:

MÉS INFORMACIÓ
FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA
Carrer Sant Eusebi 48-50 baixos local 3 
08006 Barcelona
Email: info@catalunyaeuropa.net
Telèfon: +34 932388932


