Bases XIII Premis de Recerca
Joan Torró i Cabratosa
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i el Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter convoquen la XIII edició dels Premis de Recerca Joan
Torró i Cabratosa.
OBJECTE
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament dels premis de la XIII edició dels
Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa. L’objectiu d’aquests Premis és el foment de
la recerca i el coneixement al territori del massís del Montgrí, les Illes Medes i la plana
del Baix Ter.
MODALITATS DELS PREMIS
Els Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa es convoquen en dues modalitats: una,
referent a l’àmbit de les ciències socials i una, referent a l’àmbit del medi ambient.
BENEFICIARIS
Poden optar-hi investigadors a títol individual o col·lectiu que presentin un projecte
d’acord amb les bases aprovades en aquesta convocatòria.
DOTACIÓ
La dotació de cada Premi de Recerca Joan Torró i Cabratosa és de 3.000 euros per a cada
una de les modalitats. L’import es farà efectiu en dues parts: una primera, de 1.000 euros,
en el moment de la concessió del Premi de Recerca Joan Torró i Cabratosa i la resta, una
vegada s’hagi lliurat el treball definitiu.
DOCUMENTACIÓ
La documentació a presentar és la següent:
1. Memòria del projecte del treball, amb una extensió mínima de 5 fulls i un màxim
de 15 fulls A4 amb cos de lletra número 12, que ha d’incloure els següents
apartats:
 Títol
 Introducció (on s’inclourà la rellevància del treball)
 Objectius a assolir amb el treball
 Materials i mètode (fonts, bibliografia i metodologia que s’utilitzarà en
l’elaboració del treball)

 Calendari d’execució del treball
2. Dades de l’autor/a o autors/es on hi haurà les dades personals (nom i cognoms de
cada autor, adreça, telèfon, correu electrònic), el seu currículum i la modalitat a la
qual opten (en un document a part).
PRESENTACIÓ
Les propostes s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica del
Museu de la Mediterrània. Si no es disposa dels mitjans per fer-ho, es podrà presentar
presencialment de dilluns a divendres no festius, al Registre General del Museu de la
Mediterrània, de les 10.00 h a les 13.30 h o, tal com estableix l’article 16 de la Llei
39/2015, presentar la documentació a les oficines de Correus amb sobre obert per tal de
ser datades i segellades, certificant així que s’han presentat dins el termini establert. En
el cas de la presentació en paper, caldrà adjuntar una còpia en digital.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
El termini de presentació dels projectes finalitza el 10 de desembre de 2021.
JURAT
El Jurat estarà format per un representant de cadascuna de les entitats que donen suport
als Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa. Aquest designarà una comissió científica,
integrada per especialistes reconeguts, que avaluarà els projectes presentats i emetrà la
seva decisió al Jurat. El veredicte es farà públic durant el mes de desembre del 2021. El
Jurat pot declarar els Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa deserts si considera que
la qualitat dels projectes presentats no arriba a un nivell mínim.
SEGUIMENT DELS TREBALLS
El Jurat establirà, en iniciar-se el desenvolupament dels treballs, un calendari de trobades
amb els premiats per tal que informin dels seus avenços. El Jurat podrà fer les
consideracions necessàries i, en cas extrem, pot anul·lar el dret de l’investigador a
continuar en els Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa.
LLIURAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS
El termini de presentació dels treballs finalitza el 31 de desembre de 2022. Els premiats
lliuraran, en acabar la seva tasca, dos exemplars del treball en paper i una còpia digital de
tot el treball. Els formats utilitzats seran:
 Arxius de text en format doc
 Arxius d’imatges en format jpg, tif o img
 Taules en format xls o mdb





Arxius cartogràfics: El programari ha de ser ArcView i les bases cartogràfiques
digitals han de ser cobertures o grids d’ArcInfo (i caldrà la conversió a format
MiraMon)
La còpia digital de tot el treball en format pdf

PROPIETAT DELS TREBALLS
Se cedeixen en exclusivitat al Museu de la Mediterrània i al Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter tots els drets d’explotació derivats de la propietat intel·lectual.
Els beneficiaris dels Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa accepten tots els drets
d’explotació dels resultats del treball en qualsevol forma i, en especial, els drets de
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense límit territorial
mitjançant qualsevol idioma o sistema, modalitat o suport existent o que pugui existir.
PUBLICACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs guardonats, si el Jurat ho considera oportú, es publicaran en una edició de la
col·lecció “Recerca i Territori”. Per a aquesta publicació, es demanarà als autors un treball
que entri dins les normes editorials de la col·lecció mencionada anteriorment. L’autor/a
o autors/es es comprometen a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense
gratificacions complementàries.
Si un cop transcorreguts dos anys de la presentació del treball aquest no s’ha publicat o
no s’ha iniciat el procés de publicació, l’autor/a o autors/es podran disposar-ne lliurement
i publicar-lo pel seu compte. Només caldrà que ho comuniquin prèviament a la secretaria
dels Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa, que facin constar que el treball ha estat
elaborat gràcies als Premis de Recerca Joan i Torró i Cabratosa i que en lliurin dos
exemplars a la secretaria dels Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa.
INCOMPATIBILITATS
L’obtenció del Premi de Recerca Joan Torró i Cabratosa no exclou que l’investigador
pugui beneficiar-se d’altres ajuts.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes
bases.
SECRETARIA DELS PREMIS DE RECERCA
Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 80 - Correu electrònic: cdd.canquintana@torroella-estartit.cat

