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1 L’objectiu del premi és reconèixer i facilitar l’edició d’una 
tesi doctoral presentada a les universitats catalanes, 
valencianes o balears, que hagi rebut la màxima 
qualificació, que s’adscrigui als camps de les humanitats 
i les ciències socials, i que s’hagi presentat entre l’1 de 
gener de 2016 el 31 de desembre de 2018.

2 Només podran presentar-s’hi els autors de les tesis 
doctorals, que hauran d’acreditar que la tesi no ha estat 
publicada anteriorment, i que no tenen cap compromís 
en aquest sentit, ja sigui respecte a l’obra completa o 
una part d’aquesta.

3 L’import del premi té com a finalitat facilitar a l’autor 
l’adaptació del treball acadèmic per a la seva posterior 
publicació, i d’aquesta manera fer possible la difusió dels 
resultats a un públic més ampli. El text adaptat haurà 
d’estar redactat en català i haurà de tenir entre 525.000 i 
840.000 caràcters.

4 El premi està dotat amb 4.000 €, en concepte de drets 
d’autor. Un 30% es lliurarà al guanyador en l’acte de 
concessió. L’import restant es farà efectiu a l’entrega de 
l’original-llibre. Si l’adjudicatari renunciés a finalitzar el 
projecte, o no complís amb els terminis establerts, haurà 
de reemborsar la quantitat percebuda fins aleshores.

5 El premi no podrà, en cap cas, ser dividit entre dos o més 
candidats. El jurat podrà declarar el premi desert.

6 L’Editorial Afers, en col·laboració amb l’Ateneu 
Barcelonès, es farà càrrec de l’edició del llibre i establirà 
els terminis de treball d’acord amb les característiques 
específiques de l’obra. L’edició no superarà en cap cas el 
termini de dos anys després de l’adjudicació del premi.

7 La presentació de les obres es realitzarà presencialment 
o per mitjà de correu certificat a la secretaria de l’Ateneu 
Barcelonès (c/ de la Canuda, 6 - 08002 Barcelona) abans 
del 24 de maig de 2019.

8 El Jurat estarà compost per tres professors de les 
universitats esmentades i l’editor. El president del jurat 
serà el president de l’Ateneu Barcelonès o la persona en 
qui aquest delegui, i exercirà el seu dret de vot només en 
cas d’empat.

9 La resolució del jurat es farà pública coincidint amb 
l’acte d’inici del curs acadèmic de l’Ateneu Barcelonès, 
que tindrà lloc a finals de setembre o principis d’octubre 
de l’any 2019. El veredicte serà inapel·lable. 

10 Cada candidat haurà de presentar la documentació 
següent:

a. Una carta de presentació amb les seves dades 
personals i de contacte.

b. Una carta de presentació del director de la tesi.

c. El certificat acadèmic on s’expliciti l’obtenció de la 
màxima qualificació.

d. Un exemplar en paper i cinc còpies en DVD de la 
tesi que es presenta al premi, amb un resum per tal 
d’agilitzar-ne la lectura.

e. Una carta on s’acceptin les bases d’aquesta 
convocatòria, el compromís de mantenir el treball 
inèdit fins a la seva publicació, i la cessió dels drets de 
publicació a l’Ateneu Barcelonès i a l’Editorial Afers.

11 La documentació i les còpies seran destruïdes en 
finalitzar el procés.

Barcelona, març de 2019

L’Ateneu Barcelonès convoca 
el segon Premi Assaig Ateneu, 
amb periodicitat triennal, per a 
tesis doctorals de l’àmbit de les 
humanitats i les ciències socials 
presentades a les universitats 
catalanes, valencianes o balears.

Amb aquest premi, que respon 
a la disposició testamentària de 
Carles Guitart, l’Ateneu Barcelonès 
vol recordar la figura d’aquest soci 
i la seva gran dedicació a l’estudi 
d’aquestes disciplines.
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