
1)  La SCA atorgarà el Premi d’Arqueologia: 
Memorial Josep Barberà i Farràs al treball ori-
ginal i inèdit que un Jurat qualificat consideri 
millor. El premi consistirà en el reconeixement 
que representa el guardó i en la publicació de 
l’obra (es donaran 25 exemplars a l’autor/a o 
autors).

2)  El treball ha de tractar de qualsevol aspecte re-
lacionat amb l’arqueologia sense cap limitació 
cronològica ni territorial. Haurà de ser escrit en 
català.

3)  Es valorarà especialment l’interès i qualitat del 
treball, així com les característiques formals de 
la redacció i de les il·lustracions.

4)  L’autoria del treball podrà ser individual o 
col·lectiva. S’identificaran els noms i cognoms 
de tots els autors i s’assenyalarà una persona 
responsable en el cas que sigui una obra col·le-
ctiva. Caldrà que l’autor/a o el/la responsable de 
l’equip encapçali el treball amb la seva adreça 
completa, el telèfon o el correu electrònic.

5)  Els treballs podran tenir una extensió d’entre 
75 i 150 pàgines, escrites en lletra Times, cos 
12 i un interlineat de 1,5. El nombre de pàgines 
inclourà el text, la bibliografia, quadres, gràfics, 
taules i qualsevol mena d’il·lustració (tenint en 
compte que preferentment s’han de reproduir 
en blanc i negre).

6)  Els treballs es presentaran en forma d’un ori-
ginal sobre paper (text i il·lustracions). D’igual 
manera el text i les il·lustracions es lliuraran en 
suport informàtic.

7)  Els treballs s’hauran de lliurar a la Secretaria de 
la SCA, de dilluns a divendres de 17.30 a 20 h. 
També es podran enviar per correu certificat a 
l’adreça de la SCA.

8)  El termini per a presentar originals finalitzarà 
el 30 de juny de 2021 i els resultats es donaran a 
conèixer en el Full d’Informació de setembre. La 
quarta setmana del mes de novembre s’atorgarà 

públicament el premi en el lloc i l’hora que es 
difondrà convenientment.

 9)  La decisió del Jurat serà inapel·lable. El premi 
podrà ser declarat desert si la qualitat necessària 
i els requisits mencionats en aquestes bases no 
són assolits per cap dels treballs presentats.

10)  La concurrència a la convocatòria d’aquest 
premi pressuposa el coneixement i l’acceptació 
d’aquestes bases. 

Junta Directiva  
de la Societat Catalana d’Arqueologia

Barcelona, gener del 2021

Convocatòria de la 18a edició del Premi d’Arqueologia: 
Memorial Josep Barberà i Farràs

Aquest premi el convoca la Societat Catalana d’Arqueologia i poden optar a ell tots els seus socis i sòcies

Bases:

Premi de la 17a edició Memorial Josep Barberà i Farràs


