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CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE RESEARCH PITCHES 

 

Una de les principals funcions de la Universitat és la recerca. Dins de la política 

d’impuls i foment de la divulgació científica, així com de la promoció dels grups de 

recerca de les universitats, la Universitat Jaume I ha considerat oportú premiar els 

investigadors i investigadores que millor expliquen i transmeten a un públic no 

especialitzat algun dels projectes de recerca que duen a terme. L’objectiu és que puguen 

transmetre al públic general per què el seu treball és important i quina és l’aportació a la 

societat que realitzen amb el mateix. Així es pretén conscienciar els futurs investigadors 

i investigadores de la importància de divulgar la seua labor, contribuir a la cultura 

científica de la societat, així com aconseguir la promoció i difusió dels resultats de la 

recerca, ja que la comunicació de la ciència és una via per a obrir noves oportunitats que 

es tradueixen en prestigi i possibilitats de patrocini per als seus projectes.  

 

El concurs Research Pitches planteja al personal investigador el repte d’explicar algun 

dels seus projectes de recerca en una intervenció limitada en el temps, i fer-ho 

mitjançant un llenguatge senzill i assequible al gran públic. El seu objectiu és acostar la 

seua labor com a investigador, investigadora, o com a grup a la societat i, al mateix 

temps, inculcar l’interès en la divulgació i difusió de la ciència, així com promoure el 

prestigi i les possibilitats de patrocini de les seues activitats. Aquest objectiu és 

compartit pel Banco Santander dins de la seua política de patrocini. Per això, premiarà 

la capacitat dels i les participants per a comunicar idees d’una manera efectiva a un 

públic no especialitzat, en una sessió pública. A través d’aquest certamen es pretén 

també inculcar al personal investigador la importància de la divulgació i comunicació de 

la ciència per a l’avanç de la societat i la millora de la seua cultura científica. 

 

 

 

Per tot això, aquest Rectorat, 

 

RESOL: 

 

Primer. Convocar el concurs Research Pitches a càrrec del centre de despesa 

VOAP/VA, projecte i subprojecte: 02G045/01; línia de finançament 02002, per un 

import global de 3.000 euros. 

 

Segon. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria i que figuren en l’annex I. 

 

Tercer. Publicar la convocatòria de les ajudes en la pàgina web de la Universitat. 

 

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs de 

reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I en el termini d’un mes a comptar 

des de l’endemà a la seua publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de la 
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú, i recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat 

del contenciós-administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents a comptar des de 

l’endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 

14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-

administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs 

que es crea oportú. 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 10 d’octubre de 2016),  

El vicerector de Recerca i Doctorat, 

 

 

Jesús Lancis Sáez 

 

Castelló de la Plana, 14 de febrer de 2017 

 


