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Nota de premsa 

 

 

Llança la campanya “Fora de cobertura” per a conscienciar a la societat sobre la  

La convocatòria es tancarà l'11 de desembre degut a l'allau de sol·licituds de clarificació entorn 

de la nova modalitat d'assaig 

 

La Fundació FOESSA ha decidit ampliar el termini de presentació de treballs per a la VI Concurs de 

Recerca Realitzada i Assaig, al qual podrà optar qualsevol obra que no hagi estat presentada 

simultàniament en cap altre concurs ni editada en cap modalitat. A causa de l'allau de sol·licituds de 

clarificació entorn de la modalitat d'assaig, la convocatòria vencerà el pròxim 11 de desembre. 

Segons les BASES del Concurs, “podrà presentar-se qualsevol tipus d'assaig o recerca pròpia ja 

realitzada en l'àmbit de les Ciències Socials, podent ser tant de caràcter qualitatiu com quantitatiu, 

bé sobre la base de dades primàries, secundaris o tots dos”. També s'admetran assajos que no 

precisen necessàriament de suport en dades, si bé tant en recerca com en assaig, les obres han de 

respondre a criteris de rigor i claredat expositiva. 

Així mateix, les recerques i assajos hauran d'estar “relacionats amb les temàtiques incloses en els 

quatre eixos fonamentals que sintetitzen les línies de recerca de la Fundació FOESSA: Estructura 

social i desigualtat; Agents i actors socials; Dimensió internacional del desenvolupament i processos 

globals; i Metàfores que generen model social”. 

Podran optar al Premi totes les persones majors d'edat que ho desitgin, qualsevol que sigui la seva 

nacionalitat o procedència; que siguin autors i titulars de tots els drets d'autor inherents al projecte 

que presenten. Les obres han d'estar escrites en castellà i no correspondre a autors morts amb 

anterioritat a l'anunci d'aquesta convocatòria. Podran ser individuals o col·lectives. 

El termini d'admissió d'originals acaba el dia 11 de desembre de 2022, a les 23.59 hores. La 

presentació al premi implica per a l'autor o autors l'acceptació íntegra i incondicional de les Bases 

de la convocatòria, així com el consentiment de l'autor a la divulgació de l'obra presentada en cas 

de resultar premiada. 

El Jurat estarà compost per experts independents i multidisciplinaris reconeguts en l'àmbit de les 

ciències socials i la seva fallada, que serà comunicat personalment a l'autor o autors del treball 

guanyador, es farà públic a través de la pàgina web de l'organització (www.foessa.es).  

FOESSA amplia el termini per a la presentació de treballs 

del VI Concurs de Recerca Realitzada i Assaig 

 

Després d’uns anys difícils marcats per la pandèmia de la COVID-19, on ens ha tocat reorientar 

l’acció de Càritas i la manera d’acompanyar a les persones, enguany començam un nou curs amb 

ganes de reprendre espais de trobada que havíem perdut. 

Amb l’alegria de poder tornar a trobar-nos, vos convidam el proper dissabte 22 d’octubre a fer un 

encontre de totes les persones que forman Càritas. Amb el títol “Una comunitat transformada i 

transformadora”, l’encontre vol ser un espai per a donar-nos compte de la capacitat que tenim 

com a comunitat per a transformar el món. Una trobada per a compartir aquells moments que ens 

han transformat personalment i que ens han fet créixer. Quan ens donam compte de que hem estat 

transformat/da, pot ajudar a créixer altres persones. Així, tots junts podem ajudar a transformar la 

societat i fer present el Regne de Déu a la Terra. 

Vine a compartir la teva experiència transformadora! 

HORARI I LLOC 

Dissabte, 22 d’octubre de 2022 

De 9:30h a 16:00h 

Seminari Nou (Camí Salard, 46- Palma) 

PROGRAMA 

Comptarem amb la presència del nostre Bisbe Mons. Sebastià Taltavull  

i d’Aurora Aranda, Secretària General de Càritas Diocesana de València. 

Pots descarregar-te el programa aquí! 

DESCARREGAR PROGRAMA 

INSCRIPCIONS 

Pots incriure’t al següent enllaç: 

FORMULARI D’INSCRIPCIO 

 

 

mailto:comunicacio@caritasmallorca.org
http://www.caritasmallorca.org/
https://www.caritasmallorca.org/main-files/uploads/sites/41/2022/10/Programa-22-oct-CAT.pdf
https://forms.office.com/r/qRA11bVNm6
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La comunicació de la fallada es realitzarà el mes de febrer de 2023. El premi podrà ser declarat 

desert i la decisió del jurat serà inapel·lable. 

El Premi consistirà en la publicació de l'obra guardonada en la Col·lecció d'Estudis de la Fundació 

FOESSA. Càritas Espanyola serà la responsable d'aquesta edició. 

La Fundació FOESSA és una entitat privada sense ànim de lucre, d'àmbit estatal, fundada per Càritas 

Espanyola en 1965. Entre els seus propòsits principals estan servir als interessos generals de la 

societat a través de la recerca aplicada i la difusió de temes socials, la promoció i realització d'estudis 

i recerques relatius a la realitat social, cultural i econòmica d'Espanya i d'altres països. 
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