
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA

El III Premi Joan Costa i Riera de Recerca es regirà
per les següents bases:

1. Candidats

Aquest premi s'adreça a tota persona que desitgi
presentar individualment un treball de recerca sobre
algun dels temes detallats a la base 2a.

2. Treballs

Els treballs presentats hauran de ser originals,
inèdits i no premiats amb anterioritat; i hauran de
tractar alguna de les temàtiques següents:

- INTEGRACIÓ A L'ENTORN URBÀ I CONVIVÈNCIA
  A LA GARRIGA.
- JOVENTUT I IMMIGRACIÓ.
- IMMIGRACIÓ ESTRANGERA I LA SEVA
  INTEGRACIÓ.
- LLENGUA A L'ESCOLA. AL CARRER. DIVERSITAT
  DE LLENGÜES. ÚS I SITUACIÓ ACTUAL.
- ELS JOVES. L'ACCÉS AL MÓN LABORAL. SITUACIÓ
  ACTUAL I FUTUR.
- EL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA GARRIGA I NOVES
  FORMES D'INTEGRACIÓ SOCIAL.
- EL PAISATGE URBÀ DE LA GARRIGA I LA SEVA
  GENT.
- LA DIVERSITAT RELIGIOSA I EL SEU IMPACTE EN
  LA SOCIETAT ACTUAL.
- EL LLEURE. L�ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS PER A LA
CONVIVÈNCIA.
- LA CONVIVÈNCIA A TRAVÉS DE LES FESTES I LES
  MANIFESTACIONS LÚDIQUES: TRADICIONS I
  MODERNITAT
- LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA GARRIGA I
  ELS SEUS INSTRUMENTS.

Els textos hauran de ser redactats en català i segons
els següents paràmetres:
· Extensió: no superior a les 100 pàgines.
· Format: DIN-A4.
· Font: Arial 11
· Interliniat: un espai i mig.

Se n'hauran de presentar una còpia en paper
(relligat) i una altra còpia en suport informàtic
compatible per a PC.

3. Termini i lloc

Els treballs hauran de ser entregats al registre de
l'Ajuntament de la Garriga (Pl. de l'Església, 2; Tel:
93 860 56 63 ) abans del dia 28 de desembre de
2010, de dilluns a divendres en horari de 9h a 14
h o dilluns i dijous també de 16.30h a 19 h.

Es presentaran en dos sobres tancats, a l'anvers
dels quals es farà constar la numeració (sobre 1 i
sobre 2) i el títol o lema del treball; i a l'interior
dels quals hi haurà la documentació següent:

· Sobre 1:  La còpia en paper i la còpia en suport
informàtic, totes dues anònimes i encapçalades pel
títol o lema escollit.

· Sobre 2:  Les dades de l'autor: nom i cognoms;
adreça; adreça electrònica; telèfon; edat; professió
i dedicacions.

4. Dotació

Aquest premi està dotat amb una quantitat de 2.000
euros.

5. Jurat

Els treballs seran valorats per un jurat integrat per
investigadors especialitzats en les temàtiques
proposades; per representants de l�entorn més
proper a la persona de Joan Costa; i presidit
honoríficament per l�alcaldessa de la Garriga. El
nom dels membres d�aquest jurat es donarà a
conèixer amb anterioritat a l�adjudicació del premi
al tauler d�anuncis i a la web de l�Ajuntament de la
Garriga.

6. Veredicte del Jurat

El veredicte del jurat es farà públic el dia 22 de
gener de 2011, a les 19,30h, a Can Raspall-Maiol.
Si cap de les obres presentades no reuneix les
condicions de qualitat considerades suficients per
part del Jurat, el premi podrà ser declarat desert.
En tot cas, el veredicte del Jurat serà inapel·lable.

7. Drets i normatives

L'autor del treball premiat cedirà, si s'escau, el dret
de publicar-lo a l'Ajuntament de la Garriga.
La participació en aquest premi suposa l'acceptació
íntegra de les seves bases.



El Premi Joan Costa i Riera va

ser creat l�any 2006 per tal de

perpetuar la memòria d�aquest

garriguenc que va destacar per la

seva gran activitat i el seu

compromís, dins i fora de la nostra

població, tant en el seu vessant

professional de sociòleg, com en

les seves remarcables activitats

cíviques i socials. Aquest és el

caràcter que el premi pretén

recollir: un esperit ampli i, alhora,

arrelat a la Garriga, tot defugint

qualsevol mena d'el it isme.
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