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Dedicació del Premi 
Josep Obrador Socias (Sa Pobla 1914 – 1997). Escolanet de la parròquia de Sant Antoni Abat i Blauet de 
l’Escolania de Lluc. Fou ordenat sacerdot l’any 1943. Missioner de la congregació dels Sagrats Cors. Exercí el 
ministeri en diferents llocs de l’Illa i a València. Va pertànyer a l’Associació de les Jonqueres Veres. Fou encar-
regat de l’Arxiu de Lluc. De la seva dedicació a la investigació històrica, a més d’un cabal d’informació extreta 
de diferents arxius i de fer nombroses traduccions del llatí, així com de dipositar més de 50 pergamins a l’Arxiu 
Municipal de sa Pobla, ens deixa diverses publicacions a destacar Història de Lluc (1952), L’Alqueria de Talapi, 
Marginàlia, L’Alqueria de Son Ferragut, El Pou de s’Ubac i comença el llibre Crestatx que finalitza el seu col·
laborador, també pobler, Bernadí Cladera. 

Finalitat 
L’Ajuntament de sa Pobla, amb la finalitat de fomentar, ampliar, divulgar i enaltir el coneixement del municipi, 
concedeix aquests premis a la investigació als estudis sobre qualsevol disciplina relacionada amb els camps de 
les humanitats, de les ciències socials i naturals (història en qualsevol de les seves branques, economia, geo-
grafia, antropologia, turisme, sociologia, creació artística, flora, fauna, medi ambient…), que tenguin per referent 
la divulgació de qualsevol d’aquests aspectes relacionats amb el municipi de sa Pobla. 

Modalitats 
S’estableixen dues modalitats dels Premis, atès que es tracti de premiar un treball ja realitzat, o bé d’incentivar 
projectes d’investigació per dur a terme. Així, els Premis d’Investigació Pare Josep Obrador tendran les moda-
litats següents: a) treball d’investigació i b) beca d’investigació. 

Premis 
Els premis consistiran en una aportació econòmica de 1.200 € per a cadascuna de les modalitats. 

Pel que fa a la beca, l’import es farà efectiu en dues parts: la primera part de 400€ en l’acte de proclamació del 
projecte guanyador i la resta (800€) en el moment del lliurament del treball realitzat i després que el jurat n’hagi 
examinat la qualitat. 

El dret de beca s’extingirà en els supòsits que els informes de la persona encarregada de la tutoria de la recerca 
no siguin satisfactoris o si la persona premiada amb la beca incompleix qualsevol de les obligacions assumides. 

L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Si 
hi hagués culpa per part de la persona premiada amb la beca, se li podrà exigir la devolució de les quantitats 
rebudes anteriorment. 

Candidats 
Poden concórrer a la convocatòria totes les persones que ho desitgin, de manera anònima, individualment o 
col·lectivament, sense cap limitació de nacionalitat, veïnatge o edat. 

S’admetran al concurs estudis elaborats per dues o més persones atès el tractament interdisciplinari de la te-
màtica en qüestió. 

Característiques 
Tot i que l’estudi ha de contenir una part d’investigació innovadora, es valorarà especialment que el tractament 
sigui apropiat per a la divulgació entre un sector ampli de públic. Per tant, la redacció final del treball premiat 
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haurà de fer-se tenint en compte aquest aspecte. 

Els treballs han de ser originals i inèdits, i no poden haver estat mai premiats en altres concursos ni estar en 
procés d’edició . Tampoc no es podran presentar tesis doctorals en curs ni que s’hagin presentat i defensat en 
qualsevol institució universitària. 

Han d’estar redactats en llengua catalana. 

Tots els treballs concursaran anònimament, per la qual cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de 
l’obra, estudi o investigació. 

Cada participant o col·lectiu de participants sols podrà presentar un treball que no hagi estat premiat en cap 
altre concurs. 

Treball d’investigació: 
Els originals s’han de presentar en fulls DIN A4 i correctament enquadernats; hauran de tenir una 
extensió mínima de 100 folis i una màxima de 250, a una sola cara, cos 12 Times New Roman, espai 
entre línies 1’5. Per a les referències bibliogràfiques cal seguir la norma ISO 690:2010. Així mateix, 
els concursants han d’adjuntar una còpia del treball en suport digital. 

Beca d’investigació: 
Els aspirants presentaran un projecte de treball on es formularan els objectius que es volen assolir, 
que s’emmarcaran en el context actual de coneixements que hi ha sobre el tema en qüestió, i s’avan-
çaran les fonts, la bibliografia i la metodologia que s’utilitzaran. També es farà constar si el projecte 
de recerca presentat forma part d’una investigació de caràcter més ampli. 

Es presentarà un exemplar de la proposta, a més d’una versió digital, que tindrà un mínim de cinc folis i un mà-
xim de deu. Així mateix s’hi farà constar un calendari d’execució. 

Documentació 
A la portada dels originals només constarà el títol i/o lema del treball i la modalitat del premi a la qual opten. 
Juntament amb els originals, els participants han d’adjuntar un sobre clos on figuraran les dades personals de 
l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i NIF, així com una 
nota curricular. 

Els originals dels treballs no premiats podran ser retirats de l’Ajuntament de sa Pobla pel seu autor o un repre-
sentant autoritzat, dins el període d’un mes a comptar de la data de comunicació pública del veredicte del jurat. 
En cas de no fer-ho, s’entendrà que hi renuncien. Posteriorment es procedirà a la destrucció de les obres. 

Jurat 
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla nomenarà el jurat dels Premis d’Investigació Pare Josep 
Obrador. El jurat valorarà el rigor, el caràcter científic, l’originalitat, la metodologia, la recerca històrica, el plan-
tejament i l’exposició, la claredat, les conclusions, la historiografia, i la bibliografia. 

Les decisions del jurat són inapel·lables. 

Beca d’investigació. Pel que fa a la beca, el jurat, a més de decidir quina és la proposta guanyadora, podrà 
assignar una persona encarregada de la tutoria i de fer el seguiment de la recerca. El jurat podrà condicionar la 
concessió de la beca a la introducció d’algunes modificacions en el projecte. 

Seguiment del treball. Una vegada transcorreguts sis mesos a partir de l’adjudicació de la beca, el/la tutor/a 
convocarà la persona o equip que l’hagi obtinguda per tal que informi sobre la trajectòria de la investigació que 
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porta a terme, amb l’objectiu de valorar la feina feta. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions neces-à capacitat per fer les consideracions neces- capacitat per fer les consideracions neces-
sàries i, fins i tot, per aturar la investigació si ho considera oportú. Aquest informe es podrà repetir al cap de 9 
mesos de l’adjudicació de la beca. 

Terminis 
Presentació de documentació de propostes 
Tota la documentació s’haurà de presentar a l’Ajuntament de sa Pobla, a mà o per correu, abans de les 14 hores 
del 13 d’abril de 2017 (Plaça de la Constitució, 1, 07420 - sa Pobla). Es consideraran incloses dins d’aquest 
termini de presentació les obres que arribin per correu si la data d’expedició és anterior en set dies al termini de 
presentació esmentat. S’ha d’especificar que són obres expressament per als Premis d’Investigació Pare Josep 
Obrador, modalitat treball d’investigació o modalitat beca d’investigació. 

Comunicació del veredicte del jurat 
El lliurament dels Premis tindrà lloc en un acte públic el 24 d’abril de 2017, en un acte emmarcat en la celebració 
de la diada de Sant Jordi. 

Lliurament de la investigació becada 
El termini màxim de lliurament del treball serà de 12 mesos, a comptar de la data de concessió del premi. Caldrà 
lliurar-la en les mateixes condicions que les de la modalitat de “treball d’investigació”. 

Publicacions 
La concessió d’aquest premi implica la cessió dels drets d’autor a l’Ajuntament de sa Pobla, per a una edició de 
fins a 100 exemplars. Si els treballs premiats no han estat publicats, en el termini de 12 mesos, pel que fa a la 
modalitat de “treball d’investigació”, i de 24 mesos, pel que fa a la modalitat de “beca d’investigació”, a comptar 
de la concessió dels Premis corresponents, els autors podran publicar-lo pel seu compte, fent constar que ha 
estat guardonat amb el Premi d’Investigació Pare Josep Obrador, en la modalitat corresponent, i faran lliura-
ment de 3 exemplars a l’Ajuntament de sa Pobla. 

Acceptació de les bases 
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases.


