Convocatòria
d’Ajut a
la Recerca
Llegat Pasqual
Maragall 2020

Objecte
L’objecte de la convocatòria d’ajut a la recerca Llegat Pasqual
Maragall, que es regeix per aquestes bases, és el de promoure i
estimular entre els investigadors/es la realització d’estudis sobre els
principals àmbits ens els quals es van materialitzar el pensament i
l’acció política de Pasqual Maragall, tant en la seva dimensió històrica
com en el seu plantejament actual.
Setena convocatòria de l’ajut a la recerca del programa Llegat Pasqual
Maragall, dotat en 5.000 eur.
Data límit: 21 d’octubre de 2020.

Bases

3) Àmbit Europa i el Mediterrani:
• El futur d’Europa
• L’espai Mediterrani
• L’Euroregió

4) Àmbit Acció Política:
• El socialisme i la socialdemocràcia
• Les polítiques socials
• Els governs, el parlamentarisme i els partits polítics
• Que permetin formular hipòtesis, interpretacions i conclusions
el més diverses i originals possible, alhora que aportar nou valor
a aquests àmbits d’investigació.
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• Que els projectes de recerca siguin inèdits i no hagin estat
subvencionats per cap altra entitat o administració pública.

Sol·licitants i Requisits de la Recerca:

• El lliurement del treball resultat de la recerca s’haurà de realitzar al
cap d’un any de la data de concessió de l’Ajut.

• Poden sol·licitar aquesta convocatòria les persones o grups que
tinguin experiència en recerca en el camp de les ciències socials i en
el cas que s’hagin doctorat, hagin obtingut el títol entre el 2010 i el
2020.
• En el cas de propostes de recerca realitzades per un grup, la persona
que lidera el projecte s’ha d’haver doctorat durant el mateix període
(2010-2020).
• Que el projecte de recerca tingui com a objecte els principals àmbits
en els quals es van materialitzar el pensament i l’acció política de
Pasqual Maragall, tant en la seva dimensió històrica com en el seu
plantejament actual, per exemple:

1) Àmbit Ciutat:
• La ciutat de Barcelona
• La ciutat metropolitana
• El rol internacional de les ciutats

2) Àmbit Democràcia i Federalisme:
• La reforma federal de l’Estat / La reforma federal d’Europa
• La governança multinivell i la subsidiarietat
• Cultura, pensament i aprofundiment democràtic

• La Fundació es reserva el dret de publicar el resultat de la recerca.
• En cas que l’autor o autors vulguin publicar part del material a
una revista o una altra publicació, s’haurà de fer constar que s’ha
beneficiat de l’Ajut.

Documentació i presentació de la sol·licitud:
Per tal d’optar a la convocatòria de recerca cal presentar l’imprès
de sol·licitud degudament signat per la persona candidata.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació
que s’indica a continuació:
• Còpia del DNI o equivalent del candidat/a que signa la sol·licitud o
principal investigador del grup.
• Currículum acadèmic de la persona que aspira a l’ajut o en cas de ser
un grup, de tots els membres que en formen part.
• Certificació del doctorat o acreditació de l’experiència en recerca
del candidat/a o del grup.

El formulari de sol·licitud, així com la documentació requerida, cal
presentar-los en suport electrònic a la Fundació Catalunya Europa
(info@catalunyaeuropa.net) amb el concepte “Ajut a la Recerca
Llegat Pasqual Maragall”.
La data límit per a la presentació de sol·licituds és el dia 21 d’octubre
de 2020 (aquest inclòs).

Durada:

• Vinculació amb el pensament i l’activitat política
de Pasqual Maragall
• Originalitat del tema
• Coherència i viabilitat de la recerca
• Experiència investigadora del candidat/a o del grup
• Aval d’un professor titular o catedràtic d’una universitat catalana
que pugui assessorar en la recerca durant la seva execució, quan
escaigui.

Les actuacions d’investigació objecte d’aquesta convocatòria de
recerca s’hauran de desenvolupar en el període d’un any, a partir de
la data d’acceptació de l’ajut. La Fundació es reserva el dret de retirar
l’ajuda si l’informe de seguiment no és satisfactori.

L’ajut a la recerca es podrà declarar desert si el jurat considera que
cap dels projectes d’investigació presentats no assoleix una qualitat
suficient.

Import:

Convoca:

L’Ajut a la Recerca “Llegat Pasqual Maragall” es dotarà amb 5.000€
anuals, que es preveu fer en 2 pagaments de 2.500€ cada un. A
més de l’ajut econòmic, la Fundació Catalunya Europa impulsarà la
publicació del treball derivat de la recerca.

Resolució:
El procediment de concessió d’aquesta convocatòria de recerca és el
de concurrència competitiva davant d’un jurat compost per dos vocals
del Patronat o del Consell Assessor de la Fundació i pel Director de la
mateixa, que actuarà com a Secretari.
Col·laboren en el programa Llegat Pasqual Maragall:

El jurat també podrà incloure representants de les institucions
col·laboradores.
La convocatòria de recerca es resoldrà i notificarà en un termini
màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà del tancament de
la data de presentació de sol·licituds.
El jurat podrà convocar les persones candidates per tal de comprovarne la idoneïtat per portar a terme el treball proposat i/o modificar el
projecte per fer-lo més adequat i garantir-ne la viabilitat. Abans de
la seva publicació, el Consell Assessor podrà suggerir alguns canvis
menors o ampliacions que podran ser debatudes amb els autors.
En la concessió de l’ajut, el jurat tindrà en compte els aspectes
següents:

Contacte

Per a més informació podeu contactar:
Fundació Catalunya Europa al 93 238 89 32
o a info@catalunyaeuropa.net

