
Premis per a estudiants

Les societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans
convoquen premis per a estudiants amb l’objectiu
d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la
recerca sobre les activitats pròpies de cada socie-
tat. Aquests premis es regeixen per les condicions
generals següents. 

n Condicions generals 

Poden prendre part en aquesta convocatòria es-
tudiants universitaris i persones titulades des de
l’1 de gener de 2004. 

Els treballs que vulguin aspirar al premi han d’ésser
redactats en català i han d’haver estat elaborats abans
d’aquesta convocatòria. Llevat dels premis en les bases
dels quals s’indiqui el contrari, no es podran conside-
rar treballs que ja han estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.

Els treballs s’han de presentar mecanografiats a un
espai i mig en format ISO A4, han d’estar enqua-
dernats i han d’anar acompanyats d’un certificat
d’estudis. 

PREMI DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE CIÈNCIES
DE L’ALIMENTACIÓ

Premi instituït l’any 2003.
Enguany es convoca per cinquena vegada. 

Ofert a un treball d’investigació,
bibliogràfic o d’assaig, sobre els aliments. 

La dotació del premi és
de sis-cents euros (600 €).
Es poden concedir fins a dos accèssits. 

L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
publicarà un extracte del treball o dels treballs
premiats en la revista TECA. 

Les obres aspirants a cada premi han d’ésser pre-
sentades mitjançant exemplar triplicat en format paper
o bé exemplar duplicat en format paper i exemplar únic
en format digital, a la seu principal de l’Institut (carrer
del Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les indicacions
següents: nom, adreça, telèfon i NIF de l’autor i premi
a què aspira l’obra, i han d’anar acompanyades d’una
declaració que el treball s’ajusta a aquestes condicions. 

En farà l’adjudicació la societat filial corresponent a
proposta d’una ponència formada per tres membres
designats per la Junta Directiva de la societat filial.
La dotació del premi està subjecta a la retenció
corresponent en concepte d’IRPF. 

L’Institut no s’obliga a retornar els treballs no premiats
que no hagin estat recollits dins el termini de dos mesos
comptadors des de la data de lliurament del premi. 

El pagament dels imports dels premis prescriu, en
tot cas, el dia 25 de juliol de 2008. 

Termini d’admissió de candidatures: fins al 3 de
desembre de 2007, a les 13 hores. 

Lliurament dels premis: 24 d’abril de 2008.
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