
 

 
 

VI Premi REEDES per a Joves Investigadors/es 
 

 
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) convoca el VI Premi REEDES 
per a Joves Investigadors/es, a fi de promoure i divulgar la recerca dels Estudis del 
Desenvolupament. El premi es regirà per les següents bases: 

1. Es convoca un premi i un accèssit de recerca, que seran concedits a dues de les 
comunicacions que es presentin al VI Congrés Internacional d'Estudis del 
Desenvolupament (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals), 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 €. Els dos treballs premiats seran reconeguts mitjançant el corresponent 
diploma expedit per REEDES i se’n proposarà la publicació a la Revista 
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, amb referència expressa al premi. 

3. El termini de lliurament serà el mateix que l'establert per a la presentació de 
comunicacions del VI Congrés Internacional d'Estudis del Desenvolupament, i caldrà 
que l'autor/a o autors/es manifestin de manera expressa el seu desig de participar 
en la convocatòria amb la inclusió a la primera pàgina de la seva ponència de la 
llegenda: “Candidat/a al Premi REEDES per a Joves Investigadors/es”. 

4. Els treballs i autors/es 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 Congrés Internacional d'Estudis del 
Desenvolupament. 

b. Avaluació positiva del Comitè Científic del VI Congrés Internacional d'Estudis 
del Desenvolupament. 

c. Inscripció de l'autor/a o autors/es al VI Congrés Internacional d'Estudis del 
Desenvolupament. 

d. Exposició de la comunicació en la sessió corresponent del VI Congrés 
Internacional d'Estudis del Desenvolupament. 

e. Ser menor de 35 anys a data 10 de juny de 2022 (en cas d'autoria múltiple, 
tots/es els/les autors/es hauran de complir aquest requisit). 

f. Ser soci/sòcia de REEDES a data 7 de juny de 2022 (en cas d'autoria 
múltiple, tots/es els/les autors/es hauran de complir aquest requisit). 
S'acceptaran comunicacions de socis/es individuals de REEDES, així com 
d'integrants de les institucions sòcies. 

g. Els/Les autors/es integrants d'institucions sòcies de REEDES hauran 
d'acreditar-ne la condició. A aquest efecte, hauran d'enviar al correu 



 

 
 

institucional de REEDES (info@reedes.org) una carta del director/a o 
responsable de la institució sòcia on s'expliciti que aquesta persona forma 
part de la institució, o un document que ho acrediti. La carta o document 
s'enviarà en el moment de presentació de la comunicació que opta al premi. 

5. Els treballs premiats seran sotmesos a un procés de doble avaluació: 

a. La primera avaluació la realitzaran els/les coordinadors/es de les línies 
temàtiques del VI Congrés Internacional d'Estudis del Desenvolupament, que 
podran proposar en cada cas una ponència destacada que compleixi els 
requisits establerts en la clàusula quarta. 

b. De les ponències preseleccionades, en triarà les dues millors, destinades a 
rebre el primer premi i l'accèssit, un jurat integrat per cinc membres: la 
Presidenta de REEDES (com a presidenta del jurat), la Secretària de 
REEDES (com a secretària del jurat), un dels codirectors de la Revista 
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo i dos membres més del Comitè 
Científic del VI Congrés Internacional d'Estudis del Desenvolupament. 

6. El jurat podrà declarar deserts el premi o l’accèssit si considera que els treballs 
presentats no tenen els mèrits necessaris. També podrà dividir l’import del premi (en 
la seva modalitat principal i accèssit) mitjançant l'esment ex aequo. En aquest cas, 
la dotació econòmica corresponent es dividirà entre dos. 

7. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

8. El pagament dels premis es farà per transferència bancària. 

9. Els treballs premiats seran proposats per a publicació a la Revista Iberoamericana 
de Estudios de Desarrollo, per a la qual cosa hauran de seguir i assumir els 
procediments i condicions de la revista. 

10. La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació expressa de totes les 
bases. 
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