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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT 
RAMON LLULL A UNIVERSITATS DEL DOMINI LINGÜÍSTIC DEL CATALÀ PER ORGANITZAR 
SEMINARIS I ACTIVITATS DE REFLEXIÓ EN EL CAMP DE LES HUMANITATS I LES CIÈNCIES 
SOCIALS AMB UNIVERSITATS DE FORA DEL DOMINI LINGÜÍSTIC DURANT L’ANY 2014 

02/ L0122 U10 SEMINARIS 2014 1T/2014 
 
Fets 
 
En relació amb la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a universitats del 
domini lingüístic del català per organitzar seminaris i activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les 
ciències socials amb universitats de fora del domini lingüístic durant l’any 2014, s'han presentat dins el 
termini establert a la base cinquena de la convocatòria, setze sol·licituds les quals consten a l’expedient. 
 
En data 2 de juny de 2014 es reuneix la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de les sol·licituds 
presentades. 
 
Fonaments de dret  
 
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
2. El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya 
 
3. L’article 4 dels estatuts de l’Institut Ramon Llull, disposa que correspon a l'Institut la projecció i difusió 
exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus 
objectius, l’Institut Ramon Llull donarà suport a les polítiques de relacions exteriors en l’àmbit cultural de les 
institucions consorciades i contribuirà a l’enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i 
Barcelona des de la perspectiva cultural. 
 
4. La resolució del director de l'Institut Ramon Llull, de data 13 de desembre de 2013 per la qual s'obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a universitats del domini lingüístic del català per organitzar 
seminaris i activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora 
del domini lingüístic durant l’any 2014 (DOGC núm. 6530 de 30 de desembre de 2013) i la seva modificació  
de data 13 de març de 2014 (DOGC núm. 6588 de 24 de març de 2014). 
 
5. L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent. 
 
6. L’article 13.2.e) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, aprovats per acord de la Junta Rectora de data 20 
de març de 2014, faculta el director de l'Institut Ramon Llull en matèria d’atorgament de subvencions. 
 
Resolució 
 
Per tant, resolc,  
 
Primer- Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte als sol·licitants que es detallen en annex I. 
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Segon.- Denegar les sol·licituds que es detallen en annex II.  
 
Tercer.- Excloure les sol·licituds que es detallen en annex III.  
 
Quart.- Establir que els beneficiaris estiguin disposats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimi necessàries. 
 
Recursos procedents  
 
Contra aquesta resolució,que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant del 
president del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la notificació d’aquesta resolució, segons el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
Barcelona, 3 de juliol de 2013 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
 
Àlex Susanna i Nadal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 80 06 / irl@llull.cat / www.llull.cat 

 

 
 

 
 

ANNEX I 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 559/14-1  
Beneficari: Universitat Autònoma de Barcelona.   
Dates: del 24 al 27 d'abril de 2014 
Activitat: Congrés Internacional "¿La voz dormida?: Memoria, identidad y género en las literaturas 
hispánicas" 
Import sol·licitat: 2.753,33 € 
Import subvencionable: 1.435,42 € 
Import atorgat: 833,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat Autònoma de Barcelona  per dur 
a terme el seminari "¿La voz dormida?: Memoria, identidad y género en las literaturas hispánicas" en el marc 
del Congrés Internacional en el qual participa el grup de recerca consolidat Cos i Textualitat, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona coordinat per la professora Meri Torras i que s’ha dut a terme a la 
Universitat de Varsòvia (Polònia) els dies 24 a 27 d’abril. El seminari busca reflexionar sobre els vincles 
existents entre la memòria històrica i les identitats de gènere, i com aquestes es representen en els diferents 
llenguatges artístics. 
La comissió valora especialment l’interès i la solidesa del conjunt de la proposta i destaca el currículum dels 
organitzadors i la capacitat de promoure la internacionalització de la recerca feta a les universitats del domini 
lingüístic del català, que es presenta com a un dels objectius genèrics del grup de recerca. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels participants de les universitats catalanes. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 562/14-1  
Beneficari: Universitat Autònoma de Barcelona.   
Dates: del 23 al 25 d'octubre de 2014 
Activitat: VIII Congrés Internacional AFIN (D'adopcions, acolliments i naixements: diversitats i normalitats) 
Import sol·licitat: 13.740,00 € 
Import subvencionable: 6.870,00 € 
Import atorgat: 3.298,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat Autònoma de Barcelona per dur 
a terme el VIII Congrés Internacional AFIN ("D’adopcions, acolliments i naixements: diversitats i 
normalitats"), coordinat per Diana Marre i que es du a terme al Colegio Mayor Universitario Virgen del 
Carmen de Saragossa. El congrés presenta els resultats en la recerca del projecte Adoptions and fosterages 
in Spain: tracing challenges, opportunities and problems in social and family lives of children and adolescents 
als diferents actors en l’àmbit de l’adopció i l’acolliment. 
La comissió valora especialment l’interès del conjunt de la proposta i en destaca l’interès acadèmic i social 
del tema plantejat i la capacitat de promoure la internacionalització de la recerca feta a les universitats del 
domini lingüístic català. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels participants del grup de recerca AFIN. 
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L0122 E908 U10 N-SEM 574/14-1  
Beneficari: Universitat de Barcelona.   
Dates: del 2 al 6 de novembre de 2014 
Activitat: Expanded Communities and Posthumanity 
Import sol·licitat: 7.750,00 € 
Import subvencionable: 7.750,00 € 
Import atorgat: 4.960,00 € 
 
La comissió valora molt favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat de Barcelona per dur a 
terme el seminari “Expanded Communities and Posthumanity”, coordinat per Marta Segarra i que es du a 
terme a la Universitat de Cornell (Estats Units d'Amèrica). El seminari fa una reflexió crítica de la noció de 
comunitat des de diverses perspectives: filosòfica i política, però també a través de la seva (re)significació en 
diversos àmbits de les arts. Concretament, reflexionarà sobre la noció de comunitat en relació amb diferents 
formes d’alteritat i sobre les formes de comunitat que desafien la manera tradicional com s’entén allò que és 
comú a l’ésser humà. 
La comissió valora especialment l’interès i la solidesa del conjunt de la proposta i destaca la transversalitat 
del seu plantejament, la rellevància del currículum de les persones organitzadores del seminari, l’interès 
acadèmic del tema plantejat i la capacitat de promoure la internacionalització de la recerca feta a les 
universitats del domini lingüístic del català. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels  participants. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 575/14-1  
Beneficari: Universitat de les Illes Balears.   
Dates: del 4 al 7 de febrer de 2014 
Activitat: III Jornadas Iberoamericanas de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial 
Import sol·licitat: 4.800,00 € 
Import subvencionable: 2.520,00 € 
Import atorgat: 1.159,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat de les Illes Balears per dur a 
terme les III Jornadas Iberoamericanas de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial, que 
coordina el professor Antoni Serra i que se celebrarà a la Universidad de La Coruña i comptarà amb un acte 
de cloenda al Hotel Balneario de Guitiriz (Lugo).  
La comissió valora positivament el grau d’autofinançament. Tanmateix, es tracta d’unes jornades amb un alt 
grau de component professional, incloent-hi una part substancial d’activitat vinculada al relacionament 
professional, més que d’intercanvi acadèmic o de recerca. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels participants de les universitats del domini linguístic català. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 579/14-1  
Beneficari: Universitat de Barcelona.   
Dates: del 28 d'abril al 8 de maig de 2014 
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Activitat: Seminari "Derechos, culturas, y neoliberalismo turboglobalizado" 
Import sol·licitat: 3.420,00 € 
Import subvencionable: 1.720,00 € 
Import atorgat: 998,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada pel grup internacional de recerca GIRCHE 
(Cultura, Història i Estat) de la Universitat de Barcelona per dur a terme el seminari "Derechos, culturas, y 
neoliberalismo turboglobalizado", que s’ha celebrat a 28 d’abril i el 8 de maig de 2014 a Santiago de Xile. El 
seminari explora les contradiccions entre els processos de globalització de signe neoliberal i noves formes 
polítiques de les experiències culturals, formes de vida i subjectivació contemporània, així com els nous 
equilibris en les relacions internacionals que s’estan produint en el marc de la reestructuració política 
multipolar de l‘ordre mundial. 
La comissió valora especialment l’interès i la solidesa del conjunt de la proposta, que pretén estudiar el cas 
de Xile, on els conflictes que produeixen aquests processos es manifesten de manera paradigmàtica, i 
profunditzar en projectes de col·laboració a mig termini amb les tres universitats que participen en el projecte 
(Universidad Diego Portales, Universidad de Santiago de Chile i Universidad Alberto Hurtado). La comissió 
valora, per tant, la capacitat de promoure la internacionalització de la recerca feta a les universitats del 
domini lingüístic del català, així com el grau d’autofinançament de l’activitat. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament de Gonçal Mayos i Yanko Moyano. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 582/14-1  
Beneficari: Universitat de Barcelona.   
Dates: de l'1 de juny al 31 de juliol de 2014 
Activitat: IV Col·loqui Macrofilosòfic "Interculturalitat, Interconstitucionalitat i Interdisciplinarietat" 
Import sol·licitat: 3.594,00 € 
Import subvencionable: 2.070,00 € 
Import atorgat: 1.490,00 € 
 
La comissió valora molt positivament la sol·licitud presentada pel grup internacional de recerca GIRCHE 
(Cultura, Història i Estat) de la Universitat de Barcelona per dur a terme el IV Col·loqui Macrofilosòfic 
"Interculturalitat, Interconstitucionalitat i Interdisciplinarietat" a la Universidade do Minho (Portugal) el mes de 
juny de 2014, sobre els efectes de la globalització en les relacions internacionals, en la transformació de les 
nocions relatives a la cultura i en l’estructura disciplinar dels sabers. 
La comissió valora especialment l’interès i la solidesa del conjunt de la proposta i el seu enfocament 
interdisciplinar. Així mateix valora positivament el currículum dels organitzadors i la capacitat de promoure la 
internacionalització de la recerca feta a les universitats del domini lingüístic del català, així com el grau de 
cofinançament del seminari. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels ponents del grup de recerca català. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 583/14-1  
Beneficari: Universitat de Barcelona.   
Dates: de l'1 al 30 de novembre de 2014 
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Activitat: Jornades "Sensibilització sobre les implicacions ètiques y socials de las nanotecnologies en els 
Centres de transferència Tecnològica" 
Import sol·licitat: 12.500,00 € 
Import subvencionable: 8.000,00 € 
Import atorgat: 3.744,00 € 
 
La comissió valora positivament la sol·licitud presentada pel Centre científics i tecnològics de la Universitat  
de Barcelona per dur a terme les jornades "Sensibilització sobre les implicacions ètiques y socials de las 
nanotecnologies en els Centres de transferència Tecnològica" que se celebraran a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (Mèxic), el mes de novembre de 2014 amb la intenció de divulgar la nanotecnologia i les seves 
implicacions a nivell bioètic i de responsabilitat social. 
La comissió valora positivament el currículum dels organitzadors i la transversalitat de la proposta. Es tracta, 
però, d’unes jornades divulgatives, més que de reflexió sobre la recerca acadèmica que és l’objecte de la 
convocatòria. El grau d’autofinançament del seminari també rep una valoració negativa per part de la 
comissió. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels participants de la Universitat de Barcelona. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 588/14-1  
Beneficari: Universitat de Girona.   
Dates: del 4 al 5 de desembre de 2014 
Activitat: seminari "La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d'Aragó i 
Itàlia" 
Import sol·licitat: 4.480,00 € 
Import subvencionable: 4.480,00 € 
Import atorgat: 2.867,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat de Girona per dur a terme el 
seminari “La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d'Aragó i Itàlia”, 
que coordina el professor Jaume Torró i que es realitzarà a la Universitat degli Studi della Basilicata, a  
Potenza (Itàlia), els dies 4 i 5 de desembre de 2014. 
La comissió valora especialment l’interès del conjunt de la proposta, un seminari per a especialistes amb 
l’objectiu d’establir les relacions existents entre la música, la història, l’art i el domini flamenc a la Cort 
d’Alfons IV el Magnànim. 
Així mateix, destaca l’interès acadèmic del tema plantejat, la solidesa del seu plantejament, el grau 
d’autofinançament de l’activitat, el currículum dels organitzadors, entre els quals s’hi compten alguns dels 
màxims experts en literatura catalana medieval, i la capacitat de promoure la internacionalització de la 
recerca feta ja que les jornades es publicaran en un llibre que es difondrà en ambients internacionals dels 
estudis literaris de l’humanisme del segle XV de les dues Universitats. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses del desplaçament i 
l'allotjament dels participants del domini lingüístic català. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 592/14-1  
Beneficari: Universitat de Girona.   
Dates: del 23 al 26 d'abril de 2014 
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Activitat: seminari "Becoming richer, becoming poorer: the emergence or decline of "middling" social groups 
in the countryside" 
Import sol·licitat: 2.494,66 € 
Import subvencionable: 2.494,66 € 
Import atorgat: 1.597,00 € 
 
La comissió valora positivament la sol·licitud presentada pel grup d’Història de les Societats Rurals de la 
Universitat de Girona per dur a terme el seminari "Becoming richer, becoming poorer: the emergence or 
decline of "middling" social groups in the countryside" coordinat per Rosa Congost, dins el marc de la 10th 
European Social Science History Conference organitzada per l’Institut d’Història Social d’Amsterdam, a 
Viena, els dies 23 a 26 d’abril de 2014, amb la voluntat de compartir davant la comunitat historiogràfica la 
recerca duta a terme en el marc del projecte Processos d’empobriment i d’enriquiment en les societats 
rurals: una via d’anàlisi de les dinàmiques socials. 
La comissió valora positivament l’interès del conjunt de la proposta, que permet presentar la recerca del grup 
en un esdeveniment central dins el seu àmbit de recerca i ha comptat amb la presència d’especialistes 
europeus en aquest àmbit, membres de xarxes internacionals de recerca. Es valora, per tant, la capacitat de 
promoure la internacionalització de la recerca feta a les universitats del domini lingüístic del català, així com 
el grau d’autofinançament de l’activitat.  
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels participants membres del grup de recerca organitzador. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 595/14-1  
Beneficari: Universitat de Girona.   
Dates: del 16 al 18 de juliol 2014 
Activitat: seminari "Più di mille parole" (Més que mil paraules) 
Import sol·licitat: 5.000,00 € 
Import subvencionable: 5.000,00 € 
Import atorgat: 2.800,00 € 
 
La comissió valora positivament la sol·licitud presentada pel grup d’investigació en Història de la Llengua i 
Llengua Normativa de la Universitat de Girona, per dur a terme el seminari de reflexió "Più di mille parole" 
(Més que mil paraules), coordinat per Josep  Maria Nadal i Josep Feliu, a la Università degli Studi della 
Basilicata, a Matera (Itàlia) els dies 16 a 18 de juliol de 2014.  El seminari explorarà el paper que ha tingut en 
la història de les llengües la seva dimensió com a dipositoris de la saviesa grupal i com a eix vertebrador de 
les identitats col·lectives. 
La comissió valora positivament l’interès del conjunt de la proposta, que posa en comú l’activitat de dos 
grups de recerca amb un fort component multidisciplinar, així com el currículum dels organitzadors. També 
es valora positivament la capacitat del seminari d’influir en la internacionalització de la recerca de les 
universitats catalanes pel fet que el seminari busqui articular un projecte de recerca europeu en col·laboració 
amb la universitat amfitriona i altres universitats italianes i franceses. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels participants de les universitats del domini lingüístic del català.  
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L0122 E908 U10 N-SEM 597/14-1  
Beneficari: Universitat de Girona.   
Dates: del 22 de gener a l'1 de febrer de 2014 
Activitat:  seminari "Art, Cultura i Turisme: El cas de Catalunya" 
Import sol·licitat: 3.900,00 € 
Import subvencionable: 3.900,00 € 
Import atorgat: 1.638,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat de Girona per dur a terme el 
seminari “Art, cultura i turisme: el cas de Catalunya”, a la Universitat de San Martín de Porres, a Lima, i a la 
Universidad Nacional de Arequipa (Perú), que es va celebrar els dies 23 de gener a 1 de febrer, amb 
l’objectiu de presentar els trets distintius més importants de la cultura catalana des d‘un punt de vista integral 
i la posada en valor d’aquests actius per al turisme cultural. 
La comissió valora especialment l’interès acadèmic i aplicat del tema plantejat, el grau d’autofinançament de 
l’activitat i la capacitat de promoure la internacionalització de la recerca feta a les universitats del domini 
lingüístic català. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l’allotjament dels participants de la Universitat de Girona. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 602/14-1  
Beneficari: Universitat Autònoma de Barcelona.   
Dates: del 18 al 19 de setembre de 2014 
Activitat: Seminari "Cos ,desig i vulnerabilitat" 
Import sol·licitat: 720,00 € 
Import subvencionable: 720,00 € 
Import atorgat: 475,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat Autònoma de Barcelona per dur 
a terme el seminari “Cos, desig i vulnerabilitat”, coordinat per la professora Meri Torras i que se celebrarà a 
la Universitat Tolouse II, Le Mirail (França) els dies 18 i 19 de setembre de 2014. El col·loqui explorarà la 
reflexió sobre aquests tres conceptes a partir de l’obra Sois mon corps, de Judith Butler i Catherine Malabou, 
tant des de la dialèctica hegeliana com des de les reflexions actuals sobre la vulnerabilitat hereves del 
pensament de Hannah Arendt o Emmanuel Levinas. 
La comissió valora especialment l’interès del conjunt de la proposta i la rellevància del currículum de les 
persones organitzadores del seminari, membres de sengles grups de recerca a Catalunya i a França. Així 
mateix, la comissió valora positivament l’interès acadèmic del tema plantejat i la capacitat de promoure la 
internacionalització de la recerca de les universitats catalanes, atès el paper destacat de l’intercanvi 
acadèmic internacional dins el conjunt d’activitats del grup de recerca.  
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels participants. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 605/14-1  
Beneficari: Universitat de Lleida.   
Dates: del 3 al 7 de novembre de 2014 
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Activitat: jornada "El derecho Privado y Comparado - diálogo Mexicano - Catalan sobre el derecho 
patrimonial de la Familia" 
Import sol·licitat: 6.020,00 € 
Import subvencionable: 6.020,00 € 
Import atorgat: 3.371,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat de Lleida per dur a terme un 
seminari sobre “El derecho Privado y Comparado - dialogo Mexicano - Catalan sobre el derecho patrimonial 
de la Familia”, coordinat pel professor Antoni Vaquer, que es realitzarà a la Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí (Mèxic) els dies 3, 4 i 5 de novembre de 2014, i a la Universidad de Guanajuato (Mèxic) el 6 de 
novembre de 2014, amb la finalitat d’incentivar la formació jurídica comparada en el dret patrimonial de la 
família i, particularment, de tractar aspectes comparats dels sistemes testamentaris mexicà i català. 
La comissió valora especialment l’interès acadèmic i aplicat del tema plantejat, el grau d’autofinançament de 
l’activitat i la capacitat de promoure la internacionalització de la recerca que demostra la continuïtat 
d’aquesta col·laboració,  iniciada el 2013 la Universitat de Lleida i que el 2014 ja ha presentat, el mes d’abril, 
un primer seminari sobre aquesta temàtica. En aquest seminari s’hi suma a més una tercera universitat, la 
de Guanajuato, en una col·laboració plantejada a mig termini. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l’allotjament dels participants. 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 618/14-1  
Beneficari: Universitat de Lleida.   
Dates: del 16 al 20 de novembre de 2014 
Activitat: seminari "La petja islàmica en la construcció de la identitat catalana" 
Import sol·licitat: 7.000,00 € 
Import subvencionable: 7.000,00 € 
Import atorgat: 4.760,00 € 
 
La comissió valora favorablement la sol·licitud presentada per la Universitat de Lleida per dur a terme el 
seminari “La petja islàmica en la construcció de la identitat catalana”, coordinat pel professor Flocel Sabaté i 
que se celebra al College of Tecnology in Abu Dhabi (Emirats Àrabs) els dies 16 a 20 de novembre de 2014, 
per tal d’analitzar el pes de les aportacions de la cultura musulmana en la construcció de la identitat 
catalana, especialment en l’edat mitjana.  
La comissió valora especialment l’interès del conjunt de la proposta i el currículum de les persones 
organitzadores, el grau d’autofinançament de l’activitat i la capacitat de promoure la internacionalització de la 
recerca. Es valora el fet que es tracti d’un grup de recerca consolidat i interdisciplinari que ha analitzat les 
aportacions de la cultura musulmana en la construcció de la identitat catalana a l’Edat Mitjana en diversos 
projectes de recerca, i el fet que el seminari el posi en relació amb investigadors d’un àmbit territorial poc 
freqüent, en general, en l’intercanvi acadèmic de les universitats catalanes en l’àmbit de les ciències socials i 
humanes. 
La comissió proposa destinar la subvenció al finançament de part de les despeses derivades del 
desplaçament i l'allotjament dels participants de les universitats catalanes. 
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ANNEX II 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 584/14-1  
Beneficari: Universitat de Girona.   
Dates: de l'1 al 30 de novembre de 2014 
Activitat: seminari "La Catalunya d'avui: L'herència de Moshè Ben Nahman i Aziel de Girona" 
Import sol·licitat: 2.600,00 € 
Import subvencionable: 2.600,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
La comissió acorda denegar la sol·licitud presentada per Universitat de Girona per a la realització del 
seminari “La Catalunya d’avui: l’herència de Moshè Ben Nahman i Aziel de Girona”, a la universitat de 
Jerusalem i a la de Ben-Gurion, el mes de novembre de 2014. 
La sol·licitud no obté la puntuació mínima necessària del 40% establerta per la comissió per a l'atorgament 
de la subvenció. La proposta ha obtingut una puntuació del 34%. La comissió valora negativament el 
currículum dels organitzadors, atès que no s’aporta documentació sobre la contrapart israeliana. Així mateix, 
la comissió valora a la baixa la capacitat de promoure la internacionalització de la recerca feta a les 
universitats del domini lingüístic del català, atès que l’activitat és predominantment divulgativa i tampoc no 
s’aporten indicis de futures col·laboracions, ni informació sobre la difusió de l’activitat. 
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ANNEX III 
 
L0122 E908 U10 N-SEM 600/14-1  
Beneficari: Universitat Autònoma de Barcelona.   
Dates: 16 d'octubre de 2014 
Activitat: Seminari "Debats actuals sobre drets sexuals i reproductius" 
Import sol·licitat: 1.300,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
La comissió proposa excloure la sol·licitud presentada per la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
realització del seminari "Debats actuals sobre drets sexuals i reproductius" a la Facultat de Dret de la 
mateixa universitat el dia 16 d’octubre de 2014. La sol·licitud incompleix el punt primer de les bases que 
regeixen aquesta convocatòria. La base 1 de les bases que regeixen la convocatòria disposa que aquesta té 
per objecte l'atorgament de subvencions per a l'organització per part d'universitats de seminaris i activitats 
de reflexió, en seu universitària i fora del domini lingüístic. El seminari per a la celebració del qual se sol·licita 
la subvenció es du a terme a la seu de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per aquest motiu, la comissió 
acorda excloure la sol·licitud. 
 


