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L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó (Menorca) convoca el Premi 
d’Investigació 2019, patrocinat per la “Fundación Asmar-Catalina Mercadal”, 
dotat amb 5.000 euros. El lema d’aquest premi es fonamenta en els “Objectius 
de Desenvolupament Sostenible” que són presents a l’Agenda 2030 de 
l’Organització de Nacions Unides. 
L’illa de Menorca, Reserva de Biosfera par part de la UNESCO des de 1993, 
presenta unes condicions mediambientals, a les que s’hi ha arribat gràcies a 
l’harmonia entre el medi natural i els propis habitats de l’illa. Un equilibri pel 
qual s’ha de vetlar com a base del seu futur. I, una illa, és un bon lloc per 
projectar propostes a desenvolupar sobre ella, amb una base que siguin els 
esmentats Objectius de l’ONU. 
 
OBJECTIU DEL PREMI 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és reconèixer l’excel·lència i originalitat dels 
projectes presentats, premiant propostes d’actuacions a desenvolupar dins de 
l’esmentat marc: els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos a 
l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Es valorarà que es faci inclusió d’un 
component tecnològic destacable. 
S’aconsella que sigui l’illa de Menorca objecte de l’estudi, però no en serà 
condició excloent. 
 
QUI POT OPTAR AL PREMI 
Podran optar al Premi tant persones físiques a títol individual, com formant 
equips -en aquest cas sempre feta indicació que qui exerceix de Líder d’equip-, 
sense cap tipus d’exclusió pel que fa al país d’origen. 
 
REQUISITS DELS PROJECTES 
Cada persona o equip podrà presentar un únic projecte. 
En properes convocatòries, quedaran exclosos els projectes ja premiats en 
edicions anteriors, si més no es podran presentar iniciatives complementàries 
d’aquests. 
 
FORMA, TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES 
Els projectes es presentaran omplint un formulari que es podrà descarregar de 
la web de l’Ateneu de Maó, https://www.ateneumao.org/ o enviant la 
documentació a ateneu@ateneumao.org L’acceptació dels projectes té com a 
termini fins a les 10.00 hores (UTC+1) del 25 de novembre de 2019. 
Els projectes, que poden ser presentats en català, espanyol o anglès, hauran 
de formalitzar-se a manera de propostes d’actuació de futur, o anàlisi de l’estat 
actual, dins de la temàtica inclosa dins dels 17 objectius de sostenibilitat de 
l’ONU,  fent seguiment de l’Agenda 2030. 

https://www.ateneumao.org/
mailto:ateneu@ateneumao.org


El projecte guanyador disposarà d’un any per a redactar la proposta 
presentada. 
El guanyador del Premi, bé sigui a títol individual bé formant equip, haurà 
d’aportar, en anys vinents, els resultats dels projectes. 
 
 
FORMULARI DE SOL·LICITUT 
A la proposta de cada projecte presentat haurà de constar de les següents 
parts: 

- Títol del projecte i institució; nom i cognoms de l’emprenedor, o del 

Líder de l’equip, en cas de ser un equip el qui opti al Premi. Formació 

acadèmica de tots els sol·licitants; projectes en què s’hi ha implicat en 

els darrers 10 anys; 10 publicacions escollides d’entre els 10 darrers 

anys del Líder, més 10 publicacions escollides d’entre els 10 darrers 

anys del total dels membres de l’equip (màxim 10.000 caràcters amb 

espai). 

- Descripció del projecte, (màxim 10.000 caràcters amb espais): 

*Resum amb un màxim de 100 paraules 
*Paraules clau (un màxim de 5) 
*Plantejament inicial del projecte 
*Objectius (on es faci indicació de quins seran els Objectius de 
l’Agenda 2030 de Nacions Unides tinguts en compte) 
*Metodologia a aplicar 
*Bases documentals a aplicar 
*Proposta d’un cronograma de la realització del projecte, a 
desenvolupar en un any. 

- Perspectives de futur del projecte (màxim 3.000 caràcters amb espai) 
- Resum (abstract) en anglès (màxim de 3.000 caràcters amb espai) fent 
descripció del projecte. 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 
Es tindrà en compte, a l’hora de valorar cada un dels projectes presentats, 
l’originalitat, el caràcter innovador, escalabilitat, persones i organitzacions 
impactades positivament (pel volum de beneficiaris o perquè impliqui 
col·laborar amb altres organitzacions i agents), optimització de recursos 
emprats, etc. 
A més de les variables abans esmentades, es tindrà especial rellevància a 
l’hora de valorar els projectes: 

1 Dones emprenedores/a 
2 Edat de l’emprenedor/a 
3 Origen de l’emprenedor/a 
4 Capacitat d’impactar per a bé del planeta 

Els projectes seran valorats inicialment per un Comitè de Selecció de l’Ateneu 
de Maó i de la Fundación Asmar-Catalina Mercadal, per assegurar que 
compleixen adequadament els requisits de la convocatòria. L’esmentat comitè 
seleccionarà d’entre els treballs presentats aquells que consideri oportuns 
elevar al Jurat del Premi. El Comitè de Selecció redactarà per a cada 
convocatòria uns barems equànimes i adequats. 
 



JURAT 
El Jurat estarà format per personalitats de reconegut prestigi a l’àmbit dels 
“Objectius de desenvolupament sostenible” presentats dins de l’Agenda 2030 
de Nacions Unides, així com per representants o membres de l’Ateneu de Maó 
o membres de la Fundación Asmar-Catalina Mercadal. La seva composició es 
farà pública oportunament a la web de l’Ateneu de Maó. 
La decisió del jurat serà inapel·lable a tots els efectes i serà confidencial fins 
que no es faci públic. Les deliberacions, documents de treball i el resultat de les 
votacions també seran confidencials. 
El Jurat és reserva el dret de declarar el Premi desert. 
 
DOTACIÓ I ENTREGA DEL PREMI 
La dotació del Premi és de cinc mil euros (5.000€). El Premi s’entregarà en el 
transcurs d’un acte institucional organitzat per l’Ateneu de Maó. El seu import 
serà transferit, en un primer termini, corresponent al 25% del total, com a 
màxim en un mes des de la celebració de l’acte d’entrega, a en compta corrent 
proporcionat pel o pels sol·licitants del projecte guanyador, o en les degudes 
proporcions als diferents comptes en cas de ser un equip d’investigadors els 
qui recolzen el projecte premiat. El 75% restant serà lliurat en el mateix moment 
de la presentació del projecte desenvolupat ja conclòs. Tenint un màxim d’un 
any des de dia de l’entrega del mateix al guanyador, o guanyadors, per al seu 
desenvolupament. 
En cas de no compliment d’aquests terminis, s’haurà de retornar la quantia 
rebuda. 
L’import del Premi tindrà com a destí el mateix projecte guanyador, essent 
responsabilitat del director del projecte presentar un pressupost per a l’aplicació 
de la dotació del Premi al projecte guanyador, i vetlar per l’adequada aplicació 
de l’import al Premi. 
 
CESSIÓ DE DRETS 
L’entitat o entitats a les quals està adscrit el projecte guanyador, pel fet de 
concórrer al Premi, reconeixen a l’Ateneu de Maó i a la Fundació ASMAR-
Catalina Mercadal: 

1 El dret d’emprar el seu logo vinculat al projecte guanyador. 
2 El dret d’imatge sobre les fotografies, vídeos i material gràfic 
relacionats amb el projecte guanyador. 
3 El dret d’ús d’imatges i continguts del projecte guanyador, per a 
publicitat i promoció del Premi a qualsevol altra convocatòria, tot dins del 
que és previst en la legislació que li és d’aplicació, amb l’extensió més 
gran permesa per la Llei per a les accions de comunicació. 

 
ACEPTACIÓ DE LES BASES 
La presentació d’un projecte suposa l’acceptació d’aquestes bases i de la 
deliberació del Jurat. 
Les candidatures que no s’ajustin, resultin incompletes o que contenguin 
alguna inexactitud 
que pugui induir a error, quedaran excloses de la convocatòria. 
 



CONFIDENCIALITAT 
La informació generada en cada convocatòria del Premi queda subjecte als 
següents paranys de confidencialitat: 

1 El nom de les persones o equips que participin, així com el contingut 
dels projectes serà confidencial. 
2 Únicament es farà difusió pública dels noms i dades del projecte que 
resulti guanyador. 
3 El nom i el projecte guanyador es publicarà a la web de l’Ateneu de 
Maó i de la Fundació ASMAR-Catalina Mercadal i/o en qualsevol altre 
medi que disposin les dues entitats. 

 
AVÍS LEGAL 
En compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal facilitades pels 
investigadors que optin al premi seran inclosos en un fitxer titularitat de 
l’ATENEU DE MAÓ, per a l’organització i gestió d’esdeveniments culturals i 
científics propis de la meritada entitat. Les seves dades seran conservades al 
fitxer de la Fundació fins que sigui necessari per a la gestió dels meritats 
esdeveniments. 
Poden ser exercitats els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a 
través del correu electrònic ateneu@ateneumao.org 
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