Premi de recerca històrica
sobre la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País

SOCIETAT ECONÒMICA BARCELONESA
D’AMICS DEL PAÍS -1882-

La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País convoca un premi de recerca centrat en
la seva trajectòria històrica i la seva repercussió social. La proposta haurà de ser un projecte de
recerca inèdit i pot ser referit a quasevol dels àmbits d’actuació de lapròpia entitat.
El premi estarà dotat amb 3.000 euros i amb l’edició de l’estudi en una col·lecció vinculada a
aquesta beca. El termini per a la realització del treball serà d’un any des del moment de la concessió del premi. Poden optar-hi investigadors i personal docent universitari així com investigadors de centres d’estudis locals i comarcals o historiadors en general.

Bases de la convocatòria

1. La convocatòria està oberta del
dia 6 de novembre al 22 de desembre de 2017. La resolució es farà pública el mes de gener de 2018. Per
poder optar al premi els interessats
han d’enviar el formulari de sol·licitud degudament completat amb la
documentació requerida, tal i com
s’explica a les bases a l’adreça de correu direccio@sebap.com
2. Documentació requerida: Formulari de sol·licitud del premi; fotocòpia del DNI o passaport de la persona
o persones sol·licitants; currículum
vitae del sol·licitant; projecte en què

es justifiqui la recerca a desenvolupar,
amb referències específiques d’estudis anteriors (en el cas que existeixin); pla de treball del projecte.
3. La Junta de la SEBAP anomenarà un jurat el qual es dota d’autoritat per a la interpretació de les
propostes i sol·licituds rebudes d’acord amb els camps d’investigació
de la convocatòria.
4. El jurat farà una pre-selecció de
les sol·licituds presentades i aprovades, i posteriorment sol·licitarà, si
s’escau, una entrevista amb els finalistes per tal de formular la proposta
final que elevarà a la Junta de la
SEBAP per a que prengui, al seu

torn, la resolució definitiva. Les sol·licituds seran valorades tenint en
compte l’interès científic del projecte
presentat, la metodologia de treball
o l’historial científic del sol·licitant o
del grup que presenta la proposta.
5. La comissió serà l’encarregada de
resoldre la concessió d’aquesta beca
d’estudi, tenint en compte les propostes. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic a finals de
gener de 2018. L’atorgament o la denegació de l’ajut es notificarà per escrit a les persones interessades en un
termini de quinze dies des de la data
de resolució. Els projectes que no
hagin estat seleccionats es podran recollir en el termini d’un mes.

