CONVOCATÒRIA:
BECA PER A L’ESTUDI DE LA GENTRIFICACIÓ A LA CIUTAT ANTIGA DE PALMA

Introducció:
Iniciatives és una organització que té l’objectiu d’impulsar accions que millorin la
vida de les persones i alhora protegeixen la naturalesa i el patrimoni de les Illes Balears,
mitjançant el coneixement del passat i les tendències del futur.
Ara, més que mai, Iniciatives vol impulsar activitats per conèixer millor els
problemes i els reptes que tenim, així com estudiar les solucions que fan altres i que ens
poden servir a nosaltres per fer unes Illes més equilibrades.
Una de les activitats principals és la concessió de Beques, dirigides a persones o
entitats socials, per a la realització de projectes concrets. L’objectiu d’aquestes beques
és contribuir a la formació de professionals i experts en el sector, per estudiar
esdeveniments passats o actuals i per proposar solucions.
Continguts i requisits d’aquesta Beca.
Contingut: Es traca de conèixer els canvis socials i econòmics que estan patint els
barris de la ciutat antiga i que acaben expulsant a moltes persones i famílies que han
viscut tradicionalment en ells, fenomen que es coneix amb el nom de gentrificació.
Durada. L’estudi tindrà una durada màxima de 10 mesos, a partir del març de
2018.

Requisits dels candidats i candidates. Podran presentar-se a aquestes beques,
persones físiques de nacionalitat espanyola de qualsevol edat o entitats sense afany de
lucre.
Documentació: Es presentarà la documentació annexa.
Obligacions: La persona o entitat que realitzi la feina presentarà cada dos mesos
un resum de la feina realitzada. En finalitzar, es lliurarà una memòria documentada del
conjunt de la feina.
Dotació. La dotació serà de 4.000 €, que seran lliurats mitjançant una part
mensual i una part final, una vegada estigui documentada la feina feta.
Selecció: La selecció dels projectes es realitzarà basant-se en el projecte que es
proposi per fer l’estudi i en els mèrits de la persona o entitat que es presenti.
La valoració es farà d’acord amb la puntuació següent (total punts màxims: 10 punts):
- Formació i experiència professional: 3 punts.
- Coherència i amplitud del projecte: 3 punts.
- Entrevista personal: 4 punts (als tres primers seleccionats).
Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds, amb tota la documentació,
s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@palmaxxi.com.
El termini finalitza el 28 de febrer de 2018.
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ANNEX 1. Documentació a presentar.
Dades bàsiques:
Nom del sol·licitant/entitat:
DNI / CIF:
Adreça:
Telèfon:
Email:
1.-Currículum Vítae i experiència en el tema objecte de la beca, màxim 2 fulls.
2.-Fotocòpia del D.N.I del sol·licitant, si és persona física i del C.I.F si és una persona
jurídica. Si és persona jurídica, fotocòpia dels Estatuts o, en el seu cas, escriptura de
constitució i document justificatiu de la inscripció en el corresponent Registre.
3. Memòria de no més de 2 pàgines segons exemple de model adjunt*, del projecte de
l'activitat a subvencionar, amb el següent contingut: objectius, mètode, calendari de la
feina, accions de “carrer” i d’arxiu, de documentació, sobre la premsa, etc.
La identificació de recursos amb els quals compti la persona o entitat sol·licitant i
altres informacions que es considerin d'interès.
*Format de la memòria del projecte.
Síntesis del projecte.
Contingut:
Conceptualització de la investigació
-Marc teòric.
-Objectius.
Disseny de l’estudi
-Variables a estudiar.
-Metodologia.
Planificació
-Cronograma
-Equip investigador
Taula resum
Activitat
** Indicar l’activitat
a realitzar.

Finalitat
** Objectius de
l’activitat en qüestió.

Metodologi
a

Material

**Detallar
mètode d’estudi.

** Material i
recursos necessaris.

Cronograma
** Indicar durada i mesos
de l’activitat en qüestió.
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