
 

Premis economia social 2019 

Objectius dels premis economia social 

L’objectiu principal dels premis economia social és promoure l’anàlisi i la recerca 

vinculada a temes de l’economia social, cooperativa i del tercer sector en el món 

universitari. Així doncs es vol incentivar que els alumnes d’educació superior realitzin 

tan treballs acadèmics com pràctics. En aquesta edició els treballs que abordin propostes 

actuals de la societat seran valorats amb especial atenció. Treballs que abordin temàtiques 

com: noves formes de producció, cooperativisme de plataforma, noves formes de consum 

o de gestió innovadores, la continuïtat d’activitats econòmiques en forma de cooperativa 

o altres reptes de l’economia social.  

El programa aracoop és l’encarregat de coordinar les actuacions en el marc d’aquests 

premis, tot i que l’entitat organitzadora és la Fundació Roca Galès. És un programa marc 

de cooperació público-privada, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i La 

Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de 

més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement 

d’empreses de l’economia social i cooperativa. Pretén que aquestes empreses siguin 

capaces de generar feina estable i de qualitat. Així com el seu creixement sostenible, 

arrelat al territori, sense deixar de banda la internacionalització d’aquestes.  

Dates i requisits 

L’alumnat que hagi presentat el seu Treball de Final de Grau, Treball de Final de Màster 

o Treball de Postgrau entre l’1 de novembre de 2019 i el 18 de setembre de 2019 es 

podrà presentar als premis. Per tant, tots els alumnes tindran fins aquesta data per omplir 

el formulari, si compleixen els requisits que es contemplen a les bases. 

L’estudiant haurà d’haver presentat el seu treball a una institució acadèmica situada a 

Catalunya, independentment de si el tema tractat està vinculat amb l’economia catalana 

o no. Els treballs presentats hauran d’haver obtingut com a mínim un qualificació de 7 

sobre 10. La llengua emprada podrà ser tan català, castellà o anglès.  

Els aspectes clau que tindrà en compte el tribunal alhora de valorar positivament els TFG, 

TFM o Treballs de Postgrau seran els següents: la rellevància del tema, la originalitat en 

el seu desenvolupament, la novetat de l’aportació, el rigor metodològic, així com la 

qualitat de l’expressió.  

Premis  

Els premis d’aquesta edició són els detallats a continuació:  

• Premi especial TFG: dotació de 1.250 euros + serveis i productes del Mercat 

Social valorats en 300€  

• Primer premi TFG: dotació de 1.050 euros + serveis i productes del Mercat Social 

valorats en 300€  

• Segon premi TFG: dotació de 850 euros + serveis i productes del Mercat Social 

valorats en 300€  



 

• Premi especial TFM o Postgrau: dotació de 1.250 euros + serveis i productes del 

Mercat Social valorats en 300€  

• Primer premi TFM o Postgrau: dotació de 1.050 euros + serveis i productes del 

Mercat Social valorats en 300€  

• Segon premi TFM o Postgrau: dotació de 850 euros + serveis i productes del 

Mercat Social valorats en 300€ 

Els productes del Mercat Social estan composats de un xec de l’Abacus, una col·lecció 

de llibres de la Fundació Roca Galès i altres.  

Organització 

Per segona vegada consecutiva, la Fundació Roca Galès serà l’encarregada de 

l’organització dels premis. La Fundació Roca i Galès és una fundació cultural privada de 

promoció, constituïda el 6 de juliol de 1976. Es dedica a  l’estudi i la promoció del 

cooperativisme a Catalunya, així com els seus principis i valors. L’altra finalitat que té és 

el coneixement i la defensa del patrimoni natural i del benestar social dins l’àmbit cultural 

català.  

L’anterior edició va finalitzar amb un total de 42 treballs presentats, entre TFG’s, TFM’s 

i TFP’s, amb una mitjana de 9 sobre 10.  

Finançament 

El programa aracoop és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. Tot i això el seu finançament prové del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. El Ministerio dota de una certa quantitat econòmica a la Generalitat per tal de que 

destini aquests diners a l’economia social. Per tant, els premis estan finançats pel 

Ministerio, tot i que és el Departament de la Generalitat que s’encarrega a través 

d’aracoop de posar-los en marxa.   

 

 

*Aquest és un document informatiu, tota la informació detallada es troba a les bases. 
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Enllaços rellevants 

Bases: http://aracoop.coop/premis 

Formulari: http://aracoop.coop/formulari-premis-fi-de-grau-master-o-postgrau-2019/ 

Fundació Roca Galès 

Web: http://www.rocagales.cat/ 

Twitter: https://twitter.com/rocagales?lang=es 

Facebook: https://www.facebook.com/fundacio.rocagales.5/ 

Programa aracoop 

Web: http://aracoop.coop/ 

Twitter: https://twitter.com/aracoop?lang=es 

Facebook: https://www.facebook.com/aracoop.coop/?ref=br_rs 

 

Contactes 

Telèfon de la Fundació Roca Galès: 93 215 48 70 

Mail: premis@rocagales.cat 
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