
 

 

 

 

 

 

La FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA, amb el 
patrocini de la FUNDACIÓ BANC SABADELL, 
convoca el Premi “Catalunya Europa 
Segle 21” 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 21 

 
 

 

www.catalunyaeuropa.net 
info@catalunyaeuropa.net 
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 Objectius 

El Premi “Catalunya Europa Segle 21” reconeix 
aquells treballs que tenen una aproximació 
analítica original i inclouen investigació aplicada 
comparada d’excel·lència.  

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 21” 
contemplarà fonamentalment, encara que no de 
forma exclusiva, els treballs centrats en: 

Territori i estructura institucional: es valoraran 
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 
situar Europa en el context mundial. 

Economia, finances i governabilitat econòmica: es 
contemplaran estudis que se centrin en analitzar 
l’estructura fiscal, monetària i econòmica de la 
UE i la viabilitat de l’EB en el context actual. 

Ciutadania i cultura europea: s’acceptaran 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 hauran de ser inèdits i no premiats en 
altres convocatòries 

 Els treballs hauran d’incloure un marc analític 
comparat (entre dos o més països europeus), 
evidència empírica i propostes innovadores 

 Els treballs podran ser individuals o de grup, 
sense que sigui necessària una vinculació 
universitària o institucional 

 Les recerques es poden presentar en català, 
castellà o anglès, la nacionalitat de l’autor 
principal haurà de ser d’un dels països de la UE 

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

 Es presentaran recerques que ja estiguin 

totalment acabades 

Presentació dels treballs 

La data límit és el dia 31 d’octubre de 2013. Els 
treballs han d’estar identificats amb un lema.  

Documentació a presentar: 

 Tres còpies enquadernades 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, i un document de cessió dels 
drets de publicació a la Fundació Catalunya 
Europa (trobareu un model al web de la FCE) 

Lloc de presentació: es presentaran els documents 
físics a la Fundació Catalunya Europa, Carrer 
Roger de Llúria 110 baixos, 08037, Barcelona. 
Per a més informació, contactar 

info@catalunyaeuropa.net, (+34) 93 238 89 32  

 

 

Format i estil 

Presentació en Word, Times New Roman 12 o Arial 
11; espai interlineat d’1,5; llenguatge senzill que eviti 
argots acadèmics; títols i capítols identificats a través 
de numeracions aràbigues jeràrquiques; pàgines en 
una seqüència contínua; gràfics i figures s’han de 
presentar en escala de grisos en format .jpg o excel i 
numerats de forma correlativa dins de cada capítol; 
notes a peu de pàgina i el menor nombre possible; 
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 

Les candidatures seran avaluades per un tribunal 
composat per la direcció de la Fundació, dos membres 
del seu Consell Assessor, i un representant de la 
Fundació Banc Sabadell. La decisió del jurat és 
inapel·lable i es decideix per majoria simple.  

El Premi es pot declarar desert si la qualitat dels 
treballs presentats no es considera adequada. Es 
comunicarà la resolució del Premi abans del 20 de 
desembre de 2013. Es comunicarà la resolució als 
participants a través del 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 de la 
Fundació i serà traduït al català, castellà i anglès. 
Abans de la seva publicació, podran ser suggerits 
alguns canvis menors o ampliacions que podran 
ser debatudes amb els autors. El treball podrà ser 
presentat públicament. 
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