
3. Documentació requerida 
 •  Formulari de sol·licitud del premi. 

 • Currículum de la persona sol·licitant.

 •  Projecte del treball que reculli el seu interès 
científic i la metodologia de treball.

1. Definició
En aquesta edició del 2022, es vol distingir 
un treball inèdit d’investigació i d’assaig sobre 
«Associacionisme i Llengua», que reculli i exposi 
amb rigor l’estat de la qüestió i els reptes de futur 
que té l’associacionisme cultural ateneístic en la 
defensa i promoció de la llengua catalana. 

2. Premi 
El premi està dotat amb sis mil euros (6.000 €).  
En el moment de la concessió del premi es 
realitzarà un primer pagament del 50% de l’import 
total i el 50% restant un cop lliurat el treball.  
Al pagament se li aplicaran les retencions segons  
la normativa fiscal vigent. 

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i 
millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de les terres de parla catalana, i té 
entre els seus objectius estratègics la recerca i la publicació de treballs relacionats amb 
l’associacionisme sociocultural d’aquests territoris.

Per aquest motiu, la Federació d’Ateneus de Catalunya, amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, convoca la 1a edició del PREMI TRIBUNA ATENEA 
amb la finalitat de promoure i distingir la realització d’obres d’investigació i d’assaig de 
persones que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica i que tracten temàtiques que 
incideixen en l’àmbit de l’associacionisme cultural ateneístic.

Per a mes informació: www.ateneus.cat

1a edició

https://www.ateneus.cat/premi-tribuna-atenea/
https://app.sifac.cat/eq/premi_tribuna_atenea_2022


7. Resolució 
El jurat serà l’encarregat de resoldre la concessió 
d’aquest premi, tenint en compte les propostes 
presentades. 

El resultat del premi serà oficial un cop ratificat 
per la junta directiva de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya a proposta del jurat de la present edició 
i es farà públic durant la segona quinzena del mes 
de novembre de 2022. 

El jurat es reserva el dret de declarar desert  
el premi.

L’atorgament o la denegació del premi es notificarà 
a les persones interessades en un termini màxim  
de set dies des de la data de resolució. 

8. Terminis de realització
El termini per a la realització del treball guanyador 
serà de sis mesos (entre novembre de 2022 i maig 
de 2023) a partir de la comunicació del veredicte 
del jurat. 

El treball es presentarà en el marc d’un acte públic 
que coincidirà amb el Dia de l’Associacionisme 
Cultural de l’any immediatament posterior al seu 
atorgament, en un lloc a determinar.

9. Presentació del treball 
 •  El treball finalitzat haurà de presentar-se 

com a màxim el mes de maig de 2023. 

 •  El treball s’haurà de presentar en DIN A-4, 
amb tipografia Arial, cos 12 i interlineat 
1½. 

 •  El treball ha d’ésser inèdit i redactat en 
català i han de tenir una extensió màxima 
de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters 
sense espais, com a màxim), incloent-hi 
il·lustracions, notes i bibliografia, si escau.

4.  Sol.licituds i termini de 
presentació de candidatures 

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament 
per mitjà d’aquest formulari,  
abans del 6 de novembre de 2022.

La presentació de la sol·licitud comporta 
l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució  
del jurat que serà inapel·lable.

5. Jurat 
Les sol·licituds seran examinades per un jurat 
independent designat per la Federació d’Ateneus 
de Catalunya i que estarà format per tres membres 
experts de reconeguda vàlua acadèmica, referents 
dels àmbits associatiu, cultural i experts en el tema 
tractat a la edició present. 

La secretaria del jurat, que anomenarà la FAC, 
tindrà veu però no dret a vot.

6. Criteris de valoració 
Les sol·licituds seran valorades en règim de 
concurrència competitiva, d’acord amb els següents 
criteris: 

 a)  Metodologia de treball proposada. 

 b)  Historial acadèmic de la persona sol·licitant. 

https://app.sifac.cat/eq/premi_tribuna_atenea_2022


12. Revocació 
La Federació d’Ateneus de Catalunya pot procedir a 
la revocació total o parcial de l’import del premi en 
els supòsits següents: 

 a)  L’ incompliment de l’obligació de presentar 
el treball dins el termini. 

 b)  La desviació respecte del projecte inicial 
presentat, prèvia audiència amb la persona 
interessada.

 c)  L’ incompliment de les obligacions previstes 
en aquestes bases. 

13. Propietat intel.lectual 
Els treballs són propietat del seu autor. 
L’acceptació del premi implica la cessió a la 
Federació d’Ateneus de Catalunya dels drets 
d’edició i de propietat intel·lectual per un termini 
de dos anys.

10. Obligacions del beneficiari 
A més de l’obligació descrita a la base anterior, la 
persona beneficiària del premi es compromet a: 

 •  Proporcionar en tot moment la informació 
que li sigui requerida per part de la FAC. 

 •  Comunicar per escrit qualsevol canvi que, 
dins de la mateixa finalitat, es pugui produir.

11. Renúncia 
Si en algun moment la persona beneficiària ha de 
renunciar al premi atorgat, ho haurà de comunicar 
per escrit a la Federació d’Ateneus de Catalunya 
i fer-hi constar els motius de la renúncia. En el 
cas que ja hagi percebut una part de l’import del 
premi, l’haurà de reintegrar juntament amb els 
interessos meritats. 

Organitza: Amb el suport:

Per a més informació: Federació d’Ateneus de Catalunya
 T. 93 268 81 30
 ateneus@ateneus.cat
 www.ateneus.cat


