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Llicenciat en Ciències Polítiques i 
Socials per la Universitat Catòlica de 
Lovaina (Bèlgica) i doctor en 
Ciències de la Informació per la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona. Va destacar per la seva 
intensa dedicació i participació en 
l’estudi de la sociologia de la 
marginació. Fou investigador de la 
Fundació Jaume Bofill, professor 
titular de sociologia a la Universitat 
de Barcelona i a l’Institut Catòlic 
d’Estudis Socials de Barcelona. 
També va destacar com a periodista 
d’opinió a la premsa comarcal.  

 
 

 
  

La Beca d’Investigació local “Raimon Bonal i 
de Falgàs” sorgeix arran de la iniciativa 
popular entorn al col·lectiu Ciutadà Raimon 
Bonal. L’Ajuntament fa seva la iniciativa 
popular i recull la proposta del Col·lectiu 
Ciutadà tot convocant la Beca d’Investigació 
Local 
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Beca d’Investigació adreçada a investigadors de 
qualsevol àrea de coneixement que vulguin 
desenvolupar projectes que tingui relació directa 
amb Canet de Mar.  
 
Termini  de presentació de propostes de l’1 de febrer 
a 31 de març de 2016. 
 

 
  

A títol orientatiu, es suggereix que el tema del 
projecte presentat doni resposta a reptes de Canet, 
presents, passats i futur com: 
 
- Innovació tecnològica i gestió del coneixement 
- El desenvolupament econòmic i la seva relació 
amb indústria, el mar, l’agricultura, la innovació o el 
coneixement 
- Evolució del fenòmens sociològics a Canet de Mar 
- Demografia i immigració: impacte socio-econòmic 
dels moviments demogràfic 
Transformació de la configuració territorial: mobilitat 
laboral, vies de comunicació i paisatge 
- L’impacte de les arts en l’evolució i el futur de 
Canet 
- Anàlisi de la significació dels esdeveniments 
culturals i socials 
- El medi natural: evolució i anàlisi dels recursos 
Recuperació de la memòria col·lectiva, oral  i escrita 
- Dones: realitat i evolució de la desigualtat i la 
igualtat de gènere 
Joves ocupació i estratègies de contenció 
- Lleure, formació i oci etc.  

  
Raimon Bonal i de Falgàs 
 

 
Ajuntament de  
Canet de Mar 

 
Col·labora 
Col·lectiu  

Raimon Bonal 



 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1. S’atorgarà a un projecte d’investigació de qualsevol 
perfil, en estudis transversals i diacrònics (present, 
passat i/o futur) de qualsevol àrea de coneixement, 
l'objecte del qual sigui Canet: Canet i la seva 
economia, Canet i l’anàlisi dels principals fenòmens 
sociològics, Canet i la configuració territorial, Canet i 
l’evolució de la demografia, Canet i la recuperació de 
la memòria col·lectiva oral i escrita, Canet i la seva 
inserció en la societat del coneixement, Canet i la seva 
història, Canet i l’anàlisi del medi natural, Canet i l’art i 
la cultura, etc. 
 
2. Hi podran concórrer projectes plantejats tant 
individualment com en grup o equip de treball. S’hi 
faran constar les dades personals (nom, cognom 
adreça i telèfon de contacte) i el currículum del 
concursant o de cadascun dels membres del grup 
concursant. En el cas dels grups, s’indicarà el nom 
d’un responsable o representant, sense prejudici de 
l’organització interna del treball que el propi equip 
s’atorgui. No pot concórrer un concursant que hagi 
estat guardonat en edicions anteriors si no han 
transcorregut com a mínim dues convocatòries. En la 
mateixa edició de la beca només es pot concórrer com 
a autor en un únic projecte quan es plantegi 
individualment, o com a màxim en dos projectes quan 
el plantejament d’un d’aquest sigui en grup.  
 
3. Es poden presentar projectes de format, extensió i 
configuració lliures. Hauran d’expressar clarament 
l’objectiu o objectius de la proposta, la metodologia 
aplicada, un esquema d’investigació i una bibliografia 
bàsica de referència.  Els projectes han de ser inèdits i 
hauran d’especificar les fonts i els estudis previs en els 
que s’hagin basats 
 
4. Els projectes concursants es presentaran, per 
triplicat en paper, de l’1 de febrer al 31 de març de 
l’any 2016, al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar 
i, també, en format electrònic. 
 

5. La Beca està dotada amb 5.000 euros, que es 
concediran a un sol projecte, i el seu autor, si és el 
cas, el responsable de l’equip en representació seva – 
la rebrà fraccionada en quatre pagaments de 1.250 
euros: el primer en el moment de la concessió, el 
segon al cap de quatre mesos, el tercer al cap de vuit 
mesos, i el quart al cap d’un any, quan lliuri el treball 
acabat. 
 
6. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament 
de Canet de Mar i formada per l’alcalde/sa, el regidor 
de cultura i per investigadors o professionals 
especialitzats en les matèries dels projectes que opten 
a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els 
projectes, i en seleccionarà aquell que, segons el seu 
criteri, sigui mereixedor de la Beca. A més a més, del 
currículum del concursant i del projecte presentant, es 
valorarà la projecció pràctica de la proposta per al 
municipi. 
 
7. L’acta amb el veredicte de la Comissió es farà 
pública en el termini màxim de dos mesos. 
 
8. La Beca es podrà declarar deserta si la Comissió 
considera que cap dels projectes concursants no 
assoleix una qualitat suficient o es consideri que el 
tema no és d’interès general de la població de Canet. 
 
9. La dotació de la Beca no es dividirà mai entre dos 
treballs de recerca diferents; si la Comissió, però, 
considera que un segon projecte també és mereixedor 
de la Beca, podrà recomanar a l’entitat  convocant la 
conveniència de dotar excepcionalment una segona 
Beca amb el mateix import i en les mateixes 
condicions. L’Ajuntament la concedirà  o no segons els 
seus recursos pressupostaris. 
 
10. El veredicte de la Comissió serà inapel·lable. 
 
11. Un cop atorgada la Beca, la Comissió nomenarà 
un tutor, de comú acord amb el mateix autor o autors 
del projecte, per supervisar el treball i informar-ne a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament es reserva el dret de 
suspendre la continuïtat de la Beca, d’acord amb la 
Comissió i amb el tutor, quan apreciï que el becari 

incompleix greument els compromisos contrets. 
 
12. En el termini d’un any a partir de la concessió de la 
Beca, el beneficiari haurà de lliurar a l’Ajuntament el 
treball d’investigació acabat, redactat en català. El 
treball es pot presentar en qualsevol suport que 
s’adapti a les necessitats del projecte. Si el producte 
és un document textual, aquest tindrà, amb una 
extensió de 75 a 250 fulls DIN-A4 (escrites a 35 línies 
de 70 espais aproximadament).Es presentaran dues 
còpies impreses i relligades, i també en suport 
informàtic compatible per a PC, i en condicions per a la 
seva edició immediata. En cas que el resultat de la 
investigació es presenti en un format no textual i en 
suport informàtic, aquest ha de ser llegible pels 
programaris estàndards de PC utilitzats per 
l’Ajuntament. Les dues còpies del treball quedaran en 
propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar i seran 
dipositats a l’Arxiu Municipal i a la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas, a disposició del públic per a la seva consulta. 
A petició de l’investigador, l’entitat convocant podrà 
prorrogar el termini de lliurament del treball fins a un 
màxim d’un any. 
 
13. L’autor o autors de l’estudi que hagi obtingut la 
Beca cediran a l’Ajuntament de Canet de Mar el drets 
d’edició i renunciaran als drets d’explotació 
corresponents a la totalitat d’exemplars de la primera 
edició i en l’àmbit territorial de l’Estat Espanyol. També 
es comprometen a adequar els originals del treball – si 
convingués - i a supervisar-ne la publicació sense 
gratificacions complementàries. Prèvia autorització de 
l’Ajuntament i en el cas que el treball no s’hagi 
publicat, l’autor o autors poden editar-lo lliurament i en 
aquesta edició s’haurà de fer constar que el treball va 
rebre la  IXa Beca Raimon Bonal. 
 
14.La presentació de projectes d’investigació a la 
present convocatòria pressuposa l’acceptació íntegra 
de totes les seves bases. 

 
 

Canet de Mar, gener 2016 
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