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5a BECA D’ESTUDI

DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ

Objectiu d’estudi

Per a aquesta 5a edició es valorarà especialment els treballs orientats a l’estudi del
següent tema: “Les transformacions de futur en l’associacionisme cultural. Després del
Covid19: resiliència, relleu generacional i sociabilitat”. Tanmateix, no s’exclou la possibilitat
de presentar propostes vinculades a altres aspectes de l’associacionisme cultural.

Dotació

La beca, convocada per l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català (ENS), està dotada amb
6.000,00€ (subjectes a les retencions tributàries corresponents).

Qui pot optar a la beca

Podran optar a les Beques d’Estudis de l’Associacionisme Cultural Català les persones
investigadores que, individualment o en equip, presentin un projecte d’estudi d’acord amb
aquestes bases.

Terminis

La presentació de les propostes acaba el dia 21 de juny de 2021.
El veredicte del jurat es farà públic el 15 de juliol de 2021
La beca haurà de lliurar-se abans del 31 d’octubre de 2022.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’ENS a través del correu electrònic info@ens.cat.
Els sol·licitants hauran de presentar un document de presentació que incorpori els
següents ítems (de l'1 a l'14). En cas que es tracti d'un equip d'estudiosos, hi haurà un
portaveu, que respondrà a tots els ítems, mentre que de la resta de membres s'haurà
d'aportar la informació dels punts 1 i 2.
1. Nom i cognoms
2. Currículum Vitae
3. Telèfon de contacte
4. Correu electrònic de contacte
5. Estudis oﬁcials i cursos no oﬁcials
6. Treballs publicats
7. Títol de l'estudi

8. Resum/abstract (màxim 200 paraules)
9. Motivacions
10. Justiﬁcació/aportació intel·lectual
11. Hipòtesis de partença i marc teòric.
12. Objecte d'estudi
13. Eines metodològiques
14. Proposta d'índex

El jurat

El jurat és nomenat per l’organització i està format per persones vinculades a l’associacionisme cultural i al món universitari en l’àmbit de les ciències socials. Els membres per a la

convocatòria de 2021 són els següents: Pere Baltà, Guillem Carreras, Miquel-Àngel
Essomba, Josep Fornés, Joan-Ramon Gordo, Rosa Maria Provencio, Marta Rovira,
Enric Saurí, Antoni Serés, Jaume Sobrevals, Joan Manuel Tresseras i Milagros Vallès

Supervisió del treball seleccionat

Un cop atorgada la beca, el jurat supervisarà el treball seleccionat i, si escau, nomenarà
una persona tutora perquè assessori la persona o l’equip que l’elabora i perquè informi
l’organització sobre el procés d’execució.
Als tres mesos de la concessió de la beca, la persona o l’equip exposarà al jurat l’evolució
de la seva investigació. El jurat estarà capacitat per fer les consideracions que consideri
oportunes i, si escau, ﬁns i tot revocar la beca.

Lliurament del treball

El termini per a la realització de l’estudi becat expirarà el 31 d’octubre de 2022. Ateses les
directrius del treball i la feina feta, el jurat podrà prorrogar trenta dies naturals la data de
lliurament.
La persona beneﬁciària garantirà a l’ENS que té l’autorització corresponent per a la reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer en el treball, així com els drets
de les obres preexistents que s’usin per realitzar-lo. També garantirà que té cedits amb
caràcter no exclusiu de les persones que hagin pogut col·laborar en la realització del treball, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública d’aquesta col·laboració.
En cap cas la persona o l’equip que ha realitzat el treball becat pot reclamar a l’organització
compensació o retribució per a l’explotació comercial de l’obra que puguin fer-ne l’ENS o
tercers amb qui aquest hagi contractat.

Difusió del treball

L’ENS editarà el treball i en lliurarà cinc a l’autor/a. Al cap de dos any de publicat el treball,
l’organització el difondrà en PDF mitjançant la seva pàgina web.

Condicions i incompatibilitats

L’obtenció de la beca no condiciona el fet que la persona o l’equip pugui beneﬁciar-se
d’altres ajuts sempre que no entrin en contradicció amb aquestes bases i no impliquin cap
obligació per a l’organització. En tot cas sempre prevaldrà allò que diuen les presents
bases sobre la propietat intel·lectual i la difusió del treball.
La concessió de la beca no implicarà cap tipus de relació laboral entre la persona becada
i l’ENS.

Acceptació de les bases

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement d’aquestes bases i en
compromet l’acceptació.

Clàusula ﬁnal

Tot allò no contemplat en les presents bases serà responsabilitat d’interpretació de l’organització.

Consulta les bases
completes
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