
 

 

 

 

 

AJUT A LA RECERCA PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS 
DE RECERCA EN L’ÀMBIT DEL COOPERATIVISME 

 Convocatòria 

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i la 
Fundació Roca i Galès concedeixen un ajut a la recerca per promoure 

la realització de treballs de recerca sobre bones pràctiques en la 
informació financera i la gestió de les empreses cooperatives a 

Catalunya. 

 Candidats  

Poden optar als ajuts aquells investigadors, professors o professionals 
que presentin projectes de recerca sobre els aspectes relacionats amb 

la informació financera, la gestió de les empreses cooperatives i 
altres temes d’interès pel moviment cooperatiu.  

Els candidats hauran de residir i/o treballar a Catalunya. Els membres 

del jurat, de la Junta Directiva de l’ACCID i del Patronat de la 
Fundació Roca i Galès no podran presentar-se com a candidats a 

l’ajut. 

 Dotació econòmica  

Es concedeix un ajut dotat amb 3.000 euros. L’import econòmic dels 
ajuts es farà entrega al lliurament del treball que haurà de complir 

amb les característiques incloses a la proposta. 

 Normativa  

El treball haurà de tenir el format de document de treball, amb una 
extensió aproximada d’entre 50 i 100 pàgines, i podrà ser editat per 

l’ACCID i la Fundació Roca i Galès, tant en versió complerta com en 
versió resumida. 

 Jurat  

El jurat està composat per:  

 Xavier Palos (president del Patronat de la Fundació Roca i 

Galès). 

 Maria Lluïsa Navarro (tresorera del Patronat de la Fundació 

Roca i Galès). 

 Vicente Cebollero (vicepresident de la comissió de cooperatives 

i membre de la Junta Directiva de l’ACCID). 



 

 

 

 

 

 Joan Miró (vocal de la Junta Directiva de l’ACCID). 

 Francesc Vila (periodista de RAC1). 

 Presentació de candidatures i lliurament de l’ajut  

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 30 de 
setembre de 2016.  

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut ACCID hauran de 
presentar el seu currículum vitae i un resum escrit de la proposta de 
recerca (objectius, metodologia de la recerca, potencials 

contribucions del treball, etc.). 

Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic o postal a: 

 

Secretaria de l’ACCID: c/ Gal.la Placídia, 32, Edif. Col·legi 

d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 

16 04 extensió 2019 · info@accid.org 

Secretaria de la Fundació Roca i Galès: : Aragó 281, 1r 1a 08009 

Barcelona. Tel. 93 215 48 70, Fax 93 487 32 83. 

fundació@rocagales.cat 
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