
 
 
 

                                                                 

Amb l'objectiu de contribuir a la difusió dels estudis en el camp de la gestió cultural en l'àmbit 
europeu, Ros Roca Group i FiraTàrrega convoquen el Premi Internacional Ramon Roca 
Boncompte d'Estudis de Gestió Cultural. 
 
Temàtica > Estudis inèdits en el camp de la gestió de la cultura. El premi vol promoure 
l’aparició d’estudis de caràcter, dimensió i aplicabilitat universals el cos dels quals sigui 
marcadament reflexiu i assagístic. Es tindran en consideració quatre grans criteris: la 
rellevància i la innovació reflexiva; la capacitat social, política i cultural de transformació; 
l’aplicabilitat propositiva; i el rigor metodològic de l’assaig. 
 
Dotació > El premi està dotat amb 6.000 euros. 
 
Originals > L’obra final haurà de ser inèdita i prendrà la forma d’un assaig amb un cos reflexiu i 
un apartat final propositiu. Podrà estar escrita en català, castellà, anglès o francès, amb una 
extensió d’entre 100 i 180 pàgines DIN A4 (annexos exclosos) per una sola cara. La font i la 
grandària de lletra són lliures (mínim de 2.100 caràcters per pàgina). Les obres hauran d’anar 
acompanyades del formulari d’inscripció degudament complimentat 
http://www.firatarrega.cat/formacio/premi-ramon-roca-boncompte). No s’acceptaran 
pseudònims. Els autors es comprometen a no retirar l’obra abans de fer-se pública l’adjudicació 
del premi. A destacar la possibilitat de presentar originals d’autoria col·lectiva. 
 
Presentació d'originals > La recepció dels treballs es realitzarà des del 20 de gener de 2015 
fins al 15 de setembre de 2015. Els originals s'enviaran com a document adjunt en format PDF 
per correu electrònic a l’adreça info@firatarrega.com, especificant a l’assumpte “Premi 
Internacional Ramon Roca Boncompte d’Estudis de Gestió Cultural”. L’organització es 
compromet a enviar un correu electrònic de conformitat de recepció.1

 
  

Veredicte > La deliberació del jurat tindrà lloc durant el mes d’octubre de 2015 i el seu 
veredicte es farà públic als webs de FiraTàrrega i Ros Roca Group. El jurat es reserva el dret 
de considerar el premi desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat té la potestat de 
dirimir qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases. Les obres no premiades passaran 
a formar part de l’arxiu digital de FiraTàrrega i Ros Roca, sense drets d’edició ni de distribució 
de cap tipus.  
 
Presentació pública > L’obra guanyadora serà presentada per part del seu autor en una 
jornada oberta al públic al llarg del mes de novembre. El mateix dia, i prèviament, les dues 
obres finalistes també tindran la possibilitat de ser presentades breument. 
 
Edició > L’organització farà pública la versió digital del treball guanyador però no es 
compromet a la seva publicació en format llibre. En cas que l'autor vulgui editar-lo amb un 
tercer o pel seu propi compte ho haurà de comunicar a l'organització i haurà de fer-hi constar 
que l’obra ha estat guardonada amb el Premi Ramon Roca Boncompte d’estudis de gestió 
cultural, organitzat per FiraTàrrega i Ros Roca Group. 
 
Jurat > El jurat estarà presidit per la Sra. Maria Dolors Enrich (Ros Roca Group) i format pel Sr. 
Joan Biscarri (Universitat de Lleida), Sr. Lluís Bonet (Universitat de Barcelona), Sra. Elisenda 
Figueras (Universitat Pompeu Fabra), Sra. Alba Colombo (Universitat Oberta de Catalunya), Sr. 
Jordi Baltà (APGCC) i Sr. Oriol Martí (FiraTàrrega). El jurat comptarà amb la figura d’un 
secretari.  
 
Acceptació > La presentació d’originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i 
dels drets i obligacions que se’n deriven.  
 
                                                           
1 En cas que el document digital pesi més de 15 MB, l’autor es posarà en contacte amb FiraTàrrega per tal d’acordar 
una forma d’enviament alternativa. 
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