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Objectius del premi 

La finalitat del premi ”la Caixa” de Ciències So-
cials és impulsar l’anàlisi i el debat entorn de les
transformacions i els reptes socials, ambientals,
tecnològics i de salut que afronta la societat con-
temporània. 

Aquest certamen premia recerques de contras-
tada qualitat científica i acadèmica sobre la reali-
tat social espanyola i contribueix a divulgar-les
mitjançant la publicació a la col·lecció d’Estudis
Socials de l’Obra Social ”la Caixa”. 

Requisits

— Les investigacions que hi concursin han de
tractar de la realitat social espanyola des d’una
perspectiva nacional (preferiblement amb les
dades desagregades per comunitats autòno-
mes) o internacional comparada. 

— Els treballs han d’implicar una anàlisi d’evi-
dència empírica generada per l’autor o autors,
si bé s’accepten també els que analitzin dades
obtingudes a partir de fonts secundàries. 

— Els treballs han de ser inèdits i no poden haver
estat publicats en llibres o revistes científiques
ni presentats públicament en cap suport o
mitjà. No s’hi admeten treballs premiats en al-
tres convocatòries semblants. 

— Les recerques estaran acabades i a punt per ser
publicades. 

— Els treballs han d’estar redactats en castellà, en
català o en anglès. 

— L’extensió dels originals ha de ser d’un mínim
de 300.000 caràcters i un màxim de 400.000
(inclosos els espais). 

Candidats

Poden presentar-hi originals investigadors indivi-
duals o grups de recerca. L’investigador principal
ha de complir els Frequisits següents: 

— Tenir el títol de doctor. 
— Estar vinculat a una institució universitària o

bé a un organisme públic o privat de recerca. 
— Tenir experiència investigadora en el tema del

treball o altres temes afins. Aquesta experièn-
cia ha d’estar avalada per publicacions de ca-
ràcter científic, com també per la direcció o
participació en projectes competitius finan-
çats per entitats públiques o privades de pres-
tigi. 

El premi s’adreça a investigadors de trajectòria
consolidada i, per tant, no s’hi admeten tesis doc-
torals, llevat de casos d’excepcional qualitat i sem-
pre que s’ajustin a la resta de condicions. 

Temàtiques

Es contemplen fonamentalment estudis que en-
caixin en les línies de recerca següents:

Canvi social i trajectòries vitals 
Estudis vinculats a l’anàlisi del canvi social en al-
guna de les etapes del curs de vida, o bé relacio-
nats amb les principals transicions vitals en
contextos familiars, laborals o de lleure.

Cohesió social 
Estudis que analitzin els processos d’exclusió so-
cial i els seus determinants, com també les seves
manifestacions en termes de pobresa, solitud, mar-
ginació o violència. 

Educació i ciutadania 
Estudis que analitzin el paper de l’educació 
formal i no formal en la constitució de la ciutada-
nia i en la participació cívica, política i associativa,
com també en la generació de capacitats i cons-
ciència ciutadanes.

Salut i qualitat de vida 
Estudis relacionats amb la salut, la qualitat de vida
i el benestar d’individus i poblacions, la prevenció
de malalties o la millora del sistema sanitari. 

Societat de la informació 
Estudis que analitzin l’impacte social en l’esfera
pública i privada del desenvolupament de les tec-
nologies de la informació i la comunicació (TIC),
l’accés a les TIC o els seus nous usos i aplicacions.

Urbanisme, medi ambient i desenvolupament 
sostenible 
Estudis relacionats amb la dimensió social del des-
envolupament sostenible i les interrelacions amb el
medi ambient, la crisi ecològica i la producció i
l’ús de recursos naturals. 

Presentació dels treballs 

Els treballs s’han d’adequar a les normes de pre-
sentació d’originals i d’estil publicades a la pàgi na
web www.laCaixa.es/Obra Social, a l’apar tat co-
rresponent al premi. 

Cal enviar un exemplar enquadernat i anò-
nim, que s’ha d’identificar amb un lema i el títol
del treball, com també una còpia en suport infor-
màtic amb la mateixa identificació. A més d’això,
cal incloure-hi els documents següents, tant en
còpia física com digital: 

— Un breu resum de l’estudi, de 1.000 caràcters
com a màxim. 

— Una relació de les hipòtesis principals i de les
conclusions obtingudes. 

— Una descripció argumentada del potencial im-
pacte social dels resultats obtinguts. 
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Addicionalment, cal lliurar un sobre tancat
identificat amb el lema i el títol del treball. Aquest
sobre ha de contenir els documents següents: 

— Una carta amb el títol del treball i les dades per-
sonals i professionals de l’autor o autors. La
carta ha d’expressar la voluntat de participar en
la convocatòria, acceptar les bases del premi,
acatar la decisió del jurat, com també una de-
claració que indiqui que el treball no ha estat
publicat abans i la cessió, en cas que resulti pre-
miat, de tots els drets de publicació a l’Obra So-
cial ”la Caixa”. Si l’autoria és col·lectiva, la carta
ha d’estar signada per tots els autors. 

— El currículum professional abreujat de tots els
autors de l’obra, amb esment de les publica-
cions i els projectes de recerca competitius
afins a la temàtica del projecte en què hagin
participat als darrers cinc anys (2.500 caràc-
ters per autor com a màxim). 

— L’autor o els autors del treball només seran
identificats un cop el jurat hagi decidit de
donar el premi. 

Termini i lloc de lliurament 

El període per lliurar els treballs és de l’1 d’abril al
31 de maig de 2010. El lliurament s’ha de fer per
correu certificat i amb acusament de recepció a:
Premi ”la Caixa” de Ciències Socials 2009, Obra
Social ”la Caixa”, Àrea de Beques, Universitats i
Estudis Socials, avinguda Diagonal, 621, 08028
Barcelona. 

Dotació i difusió del premi 

La dotació del premi és de 40.000 euros. El tre-
ball guanyador es publicarà en la col·lecció d’Es-
tudis Socials de l’Obra Social ”la Caixa”. 

L’obra premiada s’haurà de sotmetre a un pro-
cés de revisió per experts (peer review) que, si s’es-
cau, suggeriran les modificacions que els autors
han de fer-hi per adequar-la als criteris de la
col·lecció. 

L’import del premi es lliurarà en dos terminis:
el 50% quan es faci pública la resolució del jurat i
l’altre 50% quan l’Obra Social ”la Caixa” doni la
seva conformitat perquè es publiqui en la col·lec-
ció d’Estudis Socials. 

L’Obra Social ”la Caixa” es compromet a dur
a terme les fiaccions següents per difondre l’obra
premiada: 

— La presentació pública de l’obra davant els
mitjans de comunicació. 

— La publicació impresa en castellà i en català a
la col·lecció d’Estudis Socials. 

— La traducció a l’anglès del treball. 

— La publicació a la web de l’Obra Social ”la
Caixa” en castellà, en català i en anglès en for-
mat PDF perquè pugui ser descarregada lliu-
rement. 

La concessió del premi implica, en tot cas, la
cessió de tots els drets de l’obra per a la seva edi-
ció en qualsevol suport i idioma. L’Obra Social ”la
Caixa” pot autoritzar els autors a fer-ne adapta-
cions i ulteriors edicions, sempre que s’esmenti
que el treball ha estat premiat per ”la Caixa”. 

En cas que l’obra sigui col·lectiva, els autors
han d’indicar quin percentatge del total del premi
pertoca a cadascun d’ells. Si no en diuen res, s’en-
tén que l’import s’ha de repartir a parts iguals. 

L’import del premi és subjecte a les retencions
de l’IRPF que estableix la legislació vigent. 

Jurat i resolució 

El jurat, designat per l’Obra Social ”la Caixa” i pre-
sidit per la Sra. Glòria Duacastella, és format per
experts en diversos àmbits de les Ciències Socials.
La decisió del jurat es pren per majoria simple i és
inapel·lable. Pel fet de concursar, els participants
renuncien a qualsevol impugnació de les decisions
del jurat o a qualsevol acció en contra d’aquestes
bases. El premi pot ser declarat desert segons el cri-
teri del jurat. 

La resolució del jurat es comunicarà per co-
rreu electrònic a tots els concursants el 30 de se-
tembre de 2010. L’autor o els autors premiats no
poden fer declaracions públiques sobre la seva re-
cerca, ni fer-ne conèixer els resultats o les conclu-
sions, fins que se celebri l’acte de presentació
pública del premi.

En compliment del que disposa l’article 5 de la
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, us in-
formem que les dades de caràcter personal que
ens proporcioneu seran recollides en un fitxer
propietat de Fundació ”la Caixa” i s’utilitzaran
per a la gestió d’aquesta convocatòria, com
també per enviar-vos informació d’activitats i
serveis futurs de la nostra entitat que puguin
ser del vostre interès. Podeu exercir els vostres
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
al tractament d’aquestes dades a Barcelona,
avinguda Diagonal 621, Departament d’Orga-
nització de Fundació ”la Caixa”. 

www.laCaixa.es/ObraSocial
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