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La finalitat del Premi és la de divulgar les recerques i els
debats que s’articulen des de l’antropologia social i
cultural des de qualsevol de les vessants de
l’antropologia. La convocatòria està oberta a tots els
investigadors i investigadores novells.

www.antropologia.cat

BASES
1. Hi podran concórrer investigadores i investigadors de
qualsevol universitat de Catalunya.
2. Es podran presentar treballs de recerca que podran
ser resultat d'una tesi o d'un TFM.
3. Els originals hauran de tenir una extensió d'entre 150 i
200 pàgines, incloses les notes al peu i la bibliografia,
en format DIN-A4 i a espai i mig i s'hauran de presentar
en format llibre: índex, pròleg/introducció, capítols,
epíleg/conclusions i referències/bibliografia.
4. El contingut podrà tractar sobre qualsevol temàtica,
dins d’una perspectiva antropològica.
5. Les obres seran inèdites, escrites en català, i no
podran haver estat premiades en altres certàmens. Es
presentarà una còpia en pdf, tot preservant l’anonimat.
6. Els originals es remetran fins el 30 de novembre del
2022, en versió anonimitzada al correu de l'entitat
(secretaria@antropologia.cat),
acompanyats
d’un
adjunt separat amb la inscripció: «PREMI ICA». En
aquest document es farà constar el nom, l’adreça i el
telèfon i altres dades de l’autora o l’autor, el títol de
l’obra i un breu currículum.
7. El Premi tindrà una dotació de 1000€ i la publicació
de l’obra. La persona premiada rebrà 10 exemplars i un
diploma acreditatiu.
8. L’ICA designarà en el seu moment el jurat
qualificador, les resolucions del qual seran inapel·lables.
9. El jurat emetrà el seu veredicte abans del 31 de
desembre de 2022 i podrà declarar desert el premi si, al
seu parer, cap de les obres presentades reuneix els
requisits i els mèrits suficients.
10. La participació en aquest premi implica la total
acceptació de les bases.
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