
Bases de la 
convocatòria
La FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA, 
amb la col·laboració de la FUNDACIÓ 
BANC SABADELL, convoca el Premi 
“Catalunya Europa Segle XXI” que té per 
objectiu promoure la recerca al voltant 
de reptes clau per a Europa, així com 
incentivar la gestació de noves idees 
i propostes per a la governabilitat de 
l’Europa del segle XXI
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ObjECTIUS
El Premi “Catalunya Europa Segle XXI” 
reconeix aquells treballs que tenen una 
aproximació analítica original i inclouen 
investigació aplicada comparada. 

La investigació s’ha d’orientar a conèixer i 
entendre reptes clau per a la Unió Europea 
contemporània en un món globalitzat i 
interdependent i proposar vies de millora i de 
transformació.

TEmàTIqUES
El Premi “Catalunya Europa Segle XXI” valorarà 
fonamentalment, encara que no de forma 
exclusiva, els treballs centrats en:
• Governança i estructura institucional: 

estudis que se centrin en la governança 
institucional i/o l’estructura federal de 
la UE, tenint en compte el seu caràcter 
plurinacional; es valoraran també aquells 
estudis que busquin analitzar el rol 
d’Europa en el context mundial.

• Economia, finances i governabilitat 
econòmica: estudis que se centrin en 
analitzar l’estructura fiscal, monetària i 
econòmica de la UE i la viabilitat de l’estat 
del benestar en el context actual.

• Ciutadania i cultura europea: estudis que 
explorin les bases culturals i identitàries de 
la UE, com a fonaments d’una ciutadania 
europea única i diversa en un context de 
pluralitat.

REqUISITS
• Els treballs han de ser originals
• S’accepten tesis doctorals, treballs de final 

de màster i altres recerques no premiades 
que no hagin sigut publicades fora de 
l’àmbit acadèmic

• Els treballs podran ser individuals o de grup
• Els treballs hauran d’incloure evidència 

empírica i propostes innovadores i podran 
incloure un marc analític comparat (entre 2 
o més països europeus)

• Les recerques es poden presentar en català, 
castellà, anglès o francès

• L’extensió del treball pot variar entre 
75.000 i 100.000 caràcters (inclosos els 
espais)

AMB LA COL·LABORACIÓ DE



• Es presentaran recerques que ja estiguin 
totalment acabades

PRESENTACIó dELS TREbALLS
La data límit és el dia 30 de novembre de 
2017. Els treballs han d’estar identificats amb 
un títol. 
Documentació a presentar:
• Una còpia enquadernada i una còpia en 

format digital, totes les còpies hauran de 
ser anònimes

• Resum de l’estudi d’unes 600 paraules amb 
justificació de la seva idoneïtat i impacte

• Sobre tancat amb el títol del treball, les 
dades personals i CV

• Lloc de presentació: es presentaran els 
documents a la Fundació Catalunya Europa, 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona 
en horari de 9h a 15h (presencialment o per 
correu postal).

FORmAT I ESTIL
Presentació en Word, Times New Roman 12 
o Arial 11; espai interlineat d’1,5; en cas que 
hi hagi gràfics i figures s’han de presentar 
en format .jpg o excel 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 necessària.

PROCéS dE SELECCIó I NOTIFICACIó
La resolució del premi anirà a càrrec d’un jurat 
format per cinc personalitats escollides per la 
comissió executiva de la Fundació. També hi 
haurà un representant de la pròpia Fundació, 
que exercirà la funció de secretari, sense dret 
de vot.

El Premi es pot declarar desert si la qualitat 
dels treballs presentats no es considera 
adequada. Es comunicarà la resolució del 
Premi abans del 31 de desembre de 2017. Es 
comunicarà la resolució als participants a 
través de correu electrònic o per telèfon i a 
través de la pàgina web de la Fundació.

dOTACIó I dIFUSIó dEL PREmI
El Premi està dotat amb 3.000 €. El treball 
guanyador serà publicat en les col·leccions 
digitals de la Fundació. Abans de la seva 
publicació, podran ser suggerits alguns 
canvis menors o ampliacions que podran 
ser debatudes amb els autors. El treball serà 
presentat públicament.

TRACTAmENT dE dAdES PERSONALS  
I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’atorgament del Premi comporta que l’autor/a 
cedeixi en exclusiva i per tot el període de 
vigència dels drets de propietat intel·lectual 
a la Fundació Catalunya Europa, tots els 
drets d’explotació sobre l’estudi, per totes 
les modalitats d’edició, en qualsevol format 
o suport, incloent la traducció en tots els 
idiomes. 

La Fundació Catalunya Europa podrà 
subscriure amb tercers els acords que 
siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima 
explotació en les diverses modalitats, o bé 
efectuar l’esmentada explotació directament 
per si mateixa.

L’obtenció del Premi és incompatible amb 
qualsevol altra ajuda econòmica aportada per 
una altra institució per tal de realitzar el mateix 
estudi. No es produirà la cessió dels drets per 
la resta de treballs no premiats. 

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 i per mantenir 
a les persones sol·licitants informades sobre 
les activitats de la Fundació. 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.
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Per a més informació, 
contactar a
 
info@catalunyaeuropa.net

(+34) 93 238 89 32


