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Les marques són un ele-
ment fonamental de la
vida mercantil. Com-

prem o deixem de comprar
un producte en funció de la
marca i el preu.

☛ La marca equival al que
pensem en relació amb la sa-
tisfacció que ens pot donar un
producte. Fer marca és, doncs,
clau per reeixir al mercat.

☛ Un llibre recent de l’edi-
torial Empresa Activa analit-
za l’auge, èxit i declivi de les
marques. Es tracta del llibre
El origen de las marcas i ha estat
escrit per Al i Laura Ries.

☛ El llibre estableix un
paral·lelisme entre el feno-
men de les marques i la llei
de Darwin relativa a l’origen,
desenvolupament i extinció
de les espècies. Segons recull
el llibre, cada any als Estats
Units s’hi posen a la venda
un total de 30.000 marques
noves. N’hi ha que desapa-
reixeran ben aviat, n’hi ha
que quallaran i es faran for-
tes en un determinat seg-
ment del mercat. Els autors
veuen així el món de les mar-
ques: unes sobreviuen a costa
de les altes. Només se salven
les que s’adapten més als
gustos i necessitats dels con-
sumidors.

☛ El llibre analitza produc-
tes recents que han tingut
èxit i altres que no n’han tin-
gut, i treu les seves conclusi-
ons sobre els factors clau
d’èxit de tot plegat, malgrat
que el mercat sempre té l’úl-
tima paraula i no para d’ofe-
rir-nos sorpreses.

PREMIS I CONCURSOS

PERIODISME I MUNTANYA
■ 1r premi Caixa de Sabadell
Requisits: articles i reportatges relacionats amb la muntanya, tant
en el vessant esportiu com cultural.
Dotació: dos premis de 600 euros cadascun.
Termini: 30/9/05.
Informació: Festival de Cinema de Muntanya (Torelló). Tel. 93 850
43 21; www.torellomountainfilm.com.

TEATRE D’HUMOR
■ 2n premi Miquel Santamaria
Requisits: obres de teatre humorístic originals i inèdites.
Dotació: 1.500 euros i possibilitat d’estrena.
Termini: 31/10/05.
Informació: Centre Social Catòlic. C. Fontvella, 40, 08221 Terrassa.
Tel. 93 783 19 17.

ASSAIG BREU
■ 4t premi Idees
Requisits: obres d’assaig sobre temes del món contemporani
(filosòfic, científic, econòmic, etc.).
Dotació: 3.500 euros i publicació.
Termini: 9/9/05.
Informació: Revista Idees. La Rambla, 130, 2n 2a, 08002 Barcelona.
Tel. 93 343 58 80.

COMARCA D’OSONA
■ Premi Plana de Vic 2005
Requisits: treballs sobre arqueologia, art, bibliologia, dret,
filosofia, història, etc., emmarcats a la comarca d’Osona.
Dotació: 2.000 euros i possibilitat de publicació.
Termini: 14/9/05.
Informació: Patronat d’Estudis Osonencs. C. Santa Maria, 1
(Biblioteca Episcopal), 08500 Vic. Tel. 93 889 44 32.

NOVEL·LA
■ 1r premi Ramon Roca Boncompte
Requisits: obres inèdites de tema lliure escrites en català.
Dotació: 6.000 euros i publicació.
Termini: 7/9/05.
Informació: Col·legi Sant Josep. C. Mare Vedruna, s/n, 25300
Tàrrega. Tel. 973 310 116 i 639 269 507.

LITERATURA DRAMÀTICA
■ Premi María Teresa León 2005
Requisits: obres escrites per dones en català, castellà, gallec o
euskera.
Dotació: 8.600 euros i accèssit de 4.300.
Termini: 15/9/05.
Informació: Associació de Directors d’Escena d’Espanya. Costanilla
de los Ángeles, 13, bajos izq., 28013 Madrid.

POESIA 2n certamen Aleta
Requisits: obres de temàtica castellera escrites per nens de
primària.
Dotació: lots de llibres i diplomes.
Termini: 19/12/05.
Informació: Comissió Organitzadora. Apartat de Correus núm.
313, 08720 Vilafranca del Penedès.

CINEMA NEGRE
■ Premi Plácido
Requisits: guions de gènere negre escrits en català o en castellà.
Dotació: 3.000 euros i escultura.
Termini: 30/9/05.
Informació: Festival de Cinema Negre de Manresa. Tel. 93 872 25
76; www.cinemanresa.com.

MEDI AMBIENT
■ Premi Europeu de Medi Ambient
Requisits: projectes de gestió, productes, serveis, cooperacions
internacionals, etc. per al desenvolupament sostenible.
Dotació: guardons acreditatius.
Termini: 14/10/05.
Informació: Fundació Entorno; www.fundacionentorno.org.

FOTOGRAFIA
■ 4t concurs Internacional Chiruca
Requisits: fotografies que ajudin a reflexionar sobre la defensa de
la natura i el medi ambient.
Dotació: dos premis de 6.000 euros cadascun, 2.000 euros i quatre
accèssits de 300 euros.
Termini: 28/10/05.
Informació: Calzados FAL; www.chiruca.com; fal@fal.es.Adreceu les vostres informacions sobre convocatòries de beques i premis per a la seva publicació gratuïta a:
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El món de les
marques

BEQUES

Beques Ernest Lluch-Ciutat
d’Olot 2005
Requisits: treballs d’investigació
sobre història, geografia,
literatura, dret, filologia, art,
economia o ciències socials
emmarcats a la comarca de la
Garrotxa. Dotació: 4.500 euros.
Termini: 30/9/05.
Informació: Arxiu Històric
Comarcal d’Olot. C. de
l’Hospici, 8, 17800 Olot. Tel.
972 279 131;
www.olot.org/cultura.

Postdoctorats en regulació
genòmica
Requisits: llicenciats que
tinguin el títol de doctor i
experiència investigadora
acreditada en una institució
reconeguda. Cal bon
coneixement de la llengua
anglesa.
Dotació: 30.000 euros/any.
Durada: dos anys prorrogables.
Lloc: Barcelona.
Termini: 31/8/05.
Informació: Centre de Regulació
Genòmica; www.novartis.es.

Ajuts per a projectes. 7a
beca Ciutat de Figueres
Requisits: treballs d’investigació
en el camp de les ciències
socials referits a Figueres.
Dotació: 4.600 euros.
Termini: 31/10/05.
Informació: Ajuntament de
Figueres. Tel. 972 03 22 00;
www.ddgi.es/figueres/beca.

Investigació comarcal. 1a
beca Penedès
Requisits: projectes inèdits
sobre història referits a
l’àmbit territorial del Penedès
històric.
Dotació: 4.000 euros.
Termini: maig 2006.
Informació: Setmanari La Fura.
C. Germanor, 3, 08720
Vilafranca del Penedès. Tel. 93
890 24 55;
llavordelletres@lafura.org

5a beca de recerca de
l’esport
Requisits: projectes
d’investigació i estudis sobre
esport i activitat física en
general, preferentment
vinculats a Reus i la seva àrea
d’influència. Poden optar-hi
estudiants i professionals de
l’esport de Catalunya.
Dotació: 2.200 euros.
Termini: 7/10/05.
Informació: Ajuntament de
Reus. Oficina d’Atenció
Ciutadana. Pl. Mercadal, 1,
43201 Reus;
www.reus.net/cultura/area/
imac/premisreus.php.

Postgrau de
fotoperiodisme. Beca
Sonimagfoto
Requisits: llicenciats i
diplomats de qualsevol
nacionalitat que acreditin

coneixements de fotografia o
tinguin experiència
professional.
Dotació: matrícula.
Termini: 21/9/05.
Informació: Universitat
Autònoma de Barcelona.
Facultat de Ciències de la
Informació. Sr. Joan Baptista
Hernández. Despatx 212. Tel.
93 581 14 45;
idif.uab.es/fotoperiodismo.

ANAR A L‘ESTRANGER

Estudiar ciències
biològiques. Beques Eloise
Gerry
Requisits: llicenciades, dones
matriculades en cursos
d’especialització o doctorats, o
bé que formin part de grups
d’investigació, interessades a
ampliar estudis de ciències
biològiques i químiques.
Dotació: fins a un màxim de
4.000 dòlars EUA.
Termini: 1/12/05.
Informació: Eloise Gerry
Fellowship Chair. Ohio
University;
www.gwis.org/grants/default.
htm; tel. 740 593 9450.

Ampliar estudis a Finlàndia
Requisits: llicenciats en ciències
econòmiques o en estudis
relacionats que estiguin
interessats a participar en un
projecte d’investigació en
economia. Cal dominar la
llengua anglesa i l’anàlisi
estadística.
Dotació: variable.
Termini: 30/9/05.
Informació: World Institute for
Development Economics
Research. Internship
Programme.
Katajanokanlaituri 6 B,
FIN-00160 Hèlsinki.

El Centre Garcilaso de Bar-
celona convoca un concurs
de música acústica obert a
propostes de diferents estils
musicals.

Característiques de la
convocatòria:

☛ Les propostes podran ser
sobre estils musicals com el
flamenc, el rock, el jazz, el
cabaret, música contempo-
rània, música instrumental
i d’altres.

☛ Els participants hauran
d’enviar en un sobre la
sol·licitud d’inscripció amb
un CD o una cinta amb un
mínim de dues cançons.

☛ Els treballs hauran de ser
enviats al Centre Garcilaso,
carrer Joan de Garay, 116,
Barcelona.

☛ El termini d’admissió
dels treballs es tancarà el 22
d’octubre del 2005.

☛ Es pot demanar més in-
formació sobre aquesta con-
vocatòria a través de l’email
driasol@mail.bcn.es o bé al
telèfon 93 257 29 39.

Música
acústica

Gestió i
formació

Convocatòries de

Beques i premis
Secció elaborada per Núria Violan


