
 

 

  

III Premi SEGIB-AECID de recerca sobre 
Desenvolupament Sostenible a Iberoamèrica 

 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i l'Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), en el marc del VI 
Congrés Internacional d'Estudis del Desenvolupament (VI CIED), organitzat per 
la Xarxa Espanyola d'Estudis del Desenvolupament (REEDES) i l'Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), convoquen el III Premi SEGIB-AECID 
de recerca sobre Desenvolupament Sostenible a Iberoamèrica, amb l'objecte de 
promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'Agenda 2030 a Iberoamèrica. 

El Premi es regirà per les bases següents: 

1. Es convoca un premi i un accèssit de recerca que seran escollits entre les 
comunicacions que es presentin al VI CIED (Barcelona, 8 al 10 de juny de 
2022). 

2. S'atorgarà un primer premi amb una dotació econòmica de 700€ i un accèssit 
amb 300€ (subjectes a les retencions per llei). Els dos treballs premiats seran 
reconeguts mitjançant el corresponent diploma expedit per la SEGIB-AECID 
i per REEDES i IBEI com a entitats organitzadores del VI CIED, i es 
proposaran per a la seva possible publicació a la Revista Iberoamericana 
d'Estudis de Desenvolupament (RIED), amb menció expressa al Premi. 

3. Els treballs i persones que optin al Premi hauran de complir els següents 
requisits: 

a. Tramesa del treball en les mateixes condicions que les determinades 
per a les comunicacions del VI CIED. 

b. La seva temàtica ha de girar al voltant de l'Agenda 2030 i la seva 
interpretació, aplicació o estudi a l'àmbit Iberoamericà. Es valorarà 
positivament una incorporació adequada de la perspectiva de gènere, 
així com la incorporació en l'anàlisi de les qüestions relacionades amb 
l'ODS 5 (Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les 
dones i les nenes). 



 

 

  

c. Rebre una avaluació positiva de la proposta per part del Comitè 
Científic del VI CIED. 

d. No hi ha requisits específics quant als/a les autors/es pel que fa al seu 
nombre, procedència o adscripció institucional. 

e. Inscripció d'almenys una de les persones que signen el treball i 
exposició del mateix al VI CIED. 

4. Se sol·licitarà a les vocalies de les línies temàtiques que proposin al premi la 
millor proposta per cada línia que compleixin les bases del premi. Els treballs 
proposats seran sotmesos a un procés d’avaluació cega per part d’un jurat 
paritari integrat per 4 membres: un/a representant de la SEGIB-AECID 
acordat per aquestes institucions per actuar com a membre del Jurat 
(presidència del jurat), un/a representant nomenat per la presidència del 
Comitè Organitzador del VI CIED, un/a representant de la Junta Directiva de 
REEDES (secretaria del Jurat) i un/a dels codirectors de la Revista 
Iberoamericana d'Estudis de Desenvolupament (RIED). 

5. El jurat podrà declarar desert el premi corresponent si considera que els 
treballs presentats no reuneixen els mèrits necessaris. Així mateix podrà 
dividir la quantitat del Premi (en la modalitat principal i accèssit) mitjançant la 
menció ex aequo. En aquest cas, la corresponent dotació econòmica serà 
dividida entre dos. 

6. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

7. El pagament dels premis es farà mitjançant transferència bancària. 

8. La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació expressa de 
totes les bases. 


