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Nova convocatòria dels premis als
millors treballs universitaris sobre
economia social?
Els Premis Economia Social, organitzats per la Fundació Roca Galès, tenen
aquest any una dotació de 9.200 euros en premis | El jurat valorarà especialment
els treballs que abordin respostes a la situació actual a partir de noves maneres
de produir, gestionar i consumir

Foto de família de guanyadors i organització dels Premis Economia Social 2019

La Fundació Roca Galèshttps://www.rocagales.cat/)
(
, en el marc del Programa d'Economia Social
(https://economiasocial.coop/) de la Generalitat, ha convocat una nova edició dels Premis
Economia Social (https://economiasocial.coop/premis) als millors treballs universitaris en l'àmbit
del tercer sector, l'economia social o les cooperatives. La convocatòria d'enguany, que atorgarà fins
a 9.200 euros en premis, inclou una nova categoria, ja que a part de premiar els millors treballs
de final de grau (TFG), es desglossen per primera vegada els premis als millors treballs de final
de postgrau (TFP) i als millors treballs de final de màster (TFM).
En total, s'atorgaran 9.200 euros en premis. En concret, un premi especial de 1.100 euros, i un
primer premi de 1.100 euros i un segon premi de 900 euros per cadascuna de les tres categories
(TFG, TFP i TFM). Cadascun dels set premiats, a més, també rebrà 300 euros més en serveis i
productes del mercat social.
El jurat de l'edició dels Premis d'aquest any valorarà especialment els treballs que abordin
respostes als reptes actuals de la societat en la situació postpandèmica, com les noves formes de
producció, el cooperativisme de plataforma, les noves formes de consum o de gestió pròpies del
cooperativisme o la viabilitat del model cooperatiu per donar continuïtat a determinades activitats
econòmiques.
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Els Premis tenen per objectiu donar visibilitat a les àrees de coneixement relatives al tercer sector,
l'economia social i el cooperativisme en les universitats catalanes, però també fomentar
l'especialització de l'alumnat en aquestes matèries i reconèixer els treballs acadèmics teòrics i
pràctics que els abordin i que posin en valor les noves maneres de produir, gestionar i consumir.
Així mateix, es pretén facilitar la creació d'una xarxa de personal acadèmic interessat en aquestes
àrees.

El termini de presentació dels treballs és obert fins el 20 de setembre de 2021. Les bases dels
Premis (https://economiasocial.coop/wp-content/uploads/CAT_Bases_premis_millorstreball_TFG_TFM_TFP_Economia_Social_2020.pdf) es poden consultar en el web del Programa
d'Economia Social de la Generalitat.
Cinquena edició dels Premis després del rècord de participació de l'any passat
Els Premis Economia Social arriben a la seva cinquena edició havent assolit en la de 2020 un
rècord de participació, amb 73 treballs presentats, 30 més que en l'edició anterior. En total, es van
rebre treballs de 18 universitats diferents. Les dades mostren l'interès creixent per l'economia
social i solidària en les universitats catalanes, que en els últims anys també han experimentat un
creixement constant en el nombre d'estudis especialitzats en aquesta matèria.
En l'edició de l'any passat es van premiar treballs de temàtiques ben diverses. En la categoria de
treballs de final de màster o postgrau el premi especial va correspondre a Francesc Granada i
Núria Viladomat per un treball sobre la conversió en cooperativa de l'escola Nou Patufet
(https://drive.google.com/file/d/1byy5yAlZN5BRtP71ciwWaQdmTPmC31We/view) de Barcelona,
que va estar a punt de tancar a causa de la crisi. Elisa Segués va obtenir el primer premi per un
treball sobre la cooperativa com a eina d'inclusió social de dones privades de llibertat
(https://drive.google.com/file/d/1Tcphk70ZCxyaXOmY4RDuY0D6y70OevIN/view) , i Anna
Grañana, el segon premi per un treball sobre el dret a la discapacitat
(https://drive.google.com/file/d/18jsc8-p7-U9q1o5D221p99LPOUnUsE8B/view) .
En la categoria de millors treballs de final de grau va obtenir el premi especial Rafael Muñoz,
amb un treball que analitza com des de l'economia social s'està donant resposta a les demandes
de major sostenibilitat en la indústria de la moda
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(https://drive.google.com/file/d/1VFfDlaIbe9NFfCg3_mar3Fnh268KieAl/view) . El primer premi va
ser per a Paula Mora, amb un treball sobre les noves tecnologies en l'educació social
(https://drive.google.com/file/d/1BZDk_5YXCNqwDyTNd8QKiwoDqFyU4xFd/view) . El segon va
recaure en Carla González, amb un estudi sobre la valorització de determinats subproductes
agraris (https://drive.google.com/file/d/16KWrtbz7Ellmno2HozGZO9GiczjNnq1h/view) que
actualment s'abandonen al camp i que podrien reaprofitar-se en jardineria.
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