
TERCER PREMI D’INVESTIGACIÓ I ASSAIG 
ANTONI-LLUÍS CARRIÓ I ARTIGUES   
L’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, l’IECMA,  convoca el III Premi 
d’Investigació Antoni-Lluís Carrió i Artigues amb l’objectiu de fomentar  el coneixement i la 
recerca sobre la comarca de la Marina Alta. 
 
INSCRIPCIONS 
Podran optar al III Premi d’Investigació Antoni-Lluís Carrió i Artigues les persones 
investigadores i estudioses, tant de manera individual com col·lectiva, que presenten treballs 
d’acord amb les bases del premi. 
 
CARACTERÍSTIQUES 
El Premi d’Investigació Antoni-Lluís Carrió i Artigues es convoca cada dos anys. S’atorga al 
millor treball de recerca i/o assaig, inèdit, que tracte algun aspecte relacionat amb la comarca de 
la Marina Alta en els camps de les Humanitats, les Ciències Socials, les Ciències Naturals, etc.  
La dotació econòmica del premi serà de 2.500 €, quantitat a la qual s'aplicarà la corresponent 
retenció que marque la llei. 
 
TERMINI I PRESENTACIÓ 
El treball es presentarà en valencià, mecanoscrit a doble espai i per una sola cara, amb lletra 
Time New Roman de cos 12 i haurà de tindre una extensió mínima de 150 fulls, DIN A4, i 
màxima de 250 fulls DIN A4.  
Per a solucionar altres dubtes enviar correu a: iecma@iecma.net 
El termini de presentació de treballs finalitzarà el 15 d’abril de 2019. Les sol·licituds hauran 
d’incloure el nom dels participants, adreça, telèfon de contacte, e-mail, fotocòpia del DNI.  
Els treballs junt amb els currículums es presentaran en paper i per triplicat, en mà o per correu 
postal a:  
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 
Plaça Major, 13 
03750 Pedreguer 
 
EL JURAT I LA RESOLUCIÓ DEL PREMI   
Els treballs seran valorats per un jurat format per: 
- Presidenta de l’IECMA. 
- Secretari de l’IECMA, que actuarà de secretari de l’acte. 
- Un representant de l’entitat coeditora del premi, o en el seu defecte un membre de la Junta de 
Govern de l’IECMA. 
- Dues persones de reconegut prestigi dins el món universitari o en l’àmbit de la investigació 
designades d’acord amb el tema dels treballs presentats. 
La resolució del jurat es farà pública durant el mes de juny del 2019. 
El jurat qualificador estarà facultat per declarar deserta la convocatòria si estima que cap dels 
treballs no n’és mereixedor. 
 
LLIURAMENT  DEL TREBALL  I PUBLICACIÓ 
La persona guanyadora del premi haurà de lliurar en el termini de 15 dies el treball definitiu en 
paper i en suport informàtic en condicions per a l’edició immediata, inclosos gràfics, quadres i 
bibliografia.  
Quan es lliure el treball definitiu es realitzarà el pagament del premi.  
L’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta publicarà l’obra en solitari o en coedició, amb 
altra entitat editora, en el termini màxim de dos anys, en versió completa i en format paper, 
encara que es reserva el dret de fer-ho també en format digital en versió completa o resumida. 
L’import del premi té la consideració de drets d’autor per a la primera edició. 
Ondara, juny de 2018. 
 



 


