Novembre 2019

Convocatòria de l’Observatori Social de
”la Caixa” per donar suport a un projecte
de recerca sobre la «fuga de talents»

Context
L’emigració de persones altament qualificades durant aquests últims anys, coneguda popularment com a «fuga de talents», sol ser percebuda com un problema, ja que, segons s’argumenta, deteriora la productivitat/competitivitat del país.
No obstant això, en l’àmbit específic de la recerca, en què les noves tecnologies permeten que
persones que no resideixen al mateix país treballin en xarxa, no queda clar que l’existència
d’investigadors expatriats tingui efectes només negatius als seus països d’origen. Així doncs,
si aquests investigadors actuen com a nexe entre les comunitats científiques de tots dos
països, el de residència i el d’origen, es poden produir efectes positius derivats de la «fuga de
talents»: projectes de recerca multipaís, participació d’investigadors estrangers en recerques
locals, importació de metodologies, formació de joves investigadors a l’estranger, etc.

Objecte
L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a un projecte
de recerca social que permeti analitzar, mitjançant l’aplicació de tècniques quantitatives,
l’efecte net de la «fuga de talents» sobre l’activitat científica del país d’origen.

Quin suport oferim?
Una ajuda, a un únic projecte, de 15.000 euros més els costos d’una enquesta en línia.
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Criteris d’elegibilitat
Aquesta convocatòria està oberta a projectes de recerca que compleixin els requisits següents:
Analitzar els efectes de la diàspora investigadora sobre l’ecosistema científic d’Espanya
com a país d’origen.
/ A tall d’exemple, les variables sobre les quals es mesuren aquests efectes poden incloure la producció científica o les activitats d’R+D+I, tot i que els sol·licitants poden plantejar altres variables que
considerin rellevants.
/ L’anàlisi proposada pot incloure altres països.

Utilitzar dades i tècniques d’anàlisi quantitativa.
Analitzin el fenomen prestant atenció, com a mínim, al col·lectiu de becaris del programa
de beques de postgrau de la Fundació ”la Caixa” per a estudis de màster i doctorat, que es
convoca des de l’any 1982 i en el marc del qual, fins avui, s’han concedit prop de 5.000 beques.
/ La Fundació Bancària ”la Caixa” contractarà la realització d’una enquesta en línia a becaris (de participació voluntària) amb el propòsit de recopilar la informació que la proposta de recerca consideri
rellevant a l’efecte de respondre les preguntes plantejades. Així mateix, en cas que els becaris enquestats ho autoritzin, els investigadors o l’equip de recerca seleccionats abordaran una segona part
de l’estudi complementant les respostes de l’enquesta amb la informació de trajectòria professional i
producció científica disponible públicament.
/ En tot cas, també seran elegibles les propostes que, a més de la base de dades esmentada, utilitzin
qualsevol altra font d’informació per respondre les preguntes plantejades.

En resum, s’acceptaran totes les propostes que, com a mínim, analitzin el cas espanyol i
tinguin en compte el col·lectiu de becaris de ”la Caixa”, si bé també seran elegibles les que,
addicionalment, plantegin l’estudi d’altres col·lectius o l’ús de recursos o de fonts d’informació per analitzar el cas espanyol en solitari o en perspectiva comparada.

Qui s’hi pot presentar?
La convocatòria està oberta a investigadors o equips d’investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en una universitat, un centre de recerca o una entitat
privada sense ànim de lucre dedicada fonamentalment a la recerca.

En què consisteix l’ajuda?
L’ajuda que rebrà el projecte de recerca seleccionat consistirà en el següent:
Una dotació de 15.000 euros (impostos i cànons inclosos, si n’hi ha) per a l’investigador o
el grup de recerca per dur a terme l’estudi.
Aquesta dotació es vehicularà mitjançant un contracte amb la institució de recerca a la
qual estigui vinculat l’investigador principal del projecte.
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Els costos de l’enquesta als becaris esmentada a l’apartat «Criteris d’elegibilitat».
S’entén que els encàrrecs referits a la realització de l’enquesta i de l’estudi posterior es
fan a favor de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Aquesta última ha de posar a disposició de
l’investigador o el grup de recerca els resultats de l’enquesta perquè puguin dur a terme la
recerca objecte de la proposta, així com les dades necessàries per dur a terme la fase de
l’estudi relativa a la informació pública sobre trajectòria professional i producció científica.

A què obliga l’ajuda?
El beneficiari es compromet a lliurar a l’Observatori Social de ”la Caixa” un article inèdit, del
qual sigui autor, amb els resultats de la recerca. L’Observatori es reserva el dret de publicar-lo
al seu web, si bé no hi està obligat. L’article presentat ha de seguir les normes editorials de
l’Observatori.
La publicació de l’article a l’Observatori Social de ”la Caixa” no és incompatible amb la publicació posterior dels resultats de l’anàlisi, sempre que s’acordi prèviament amb la Fundació
Bancària ”la Caixa”, a les revistes acadèmiques que consideri el beneficiari. En aquests casos,
caldrà esmentar explícitament l’ajuda econòmica rebuda de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
El termini per al lliurament de l’article és de 6 mesos a partir de la notificació en què es comuniqui que s’ha seleccionat la proposta.

Contingut de la sol·licitud
Els investigadors o els equips de recerca interessats a participar en aquesta convocatòria han
de presentar la documentació següent en castellà, català o anglès:
1 Document A (projecte)
Aquest document ha de contenir informació sobre els aspectes següents en un màxim
de 3 pàgines:
1 Resum de la proposta (màxim: 4 línies).
2 Marc conceptual i antecedents
Cal fer una descripció del marc conceptual que es proposa per analitzar la pregunta de
recerca plantejada en la convocatòria, és a dir, l’efecte net de la «fuga de talents» sobre
l’activitat científica del país d’origen.
Cal especificar els antecedents teòrics del marc proposat, així com les seves aplicacions
empíriques (si n’hi ha).
3 Metodologia
Cal especificar les preguntes de recerca que es volen respondre, les fonts d’informació que
s’utilitzaran, així com la metodologia empírica que es proposa aplicar.
Cal especificar els ítems o les dimensions que cobrirà l’enquesta.
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Amb l’objectiu de garantir l’equitat, les sol·licituds han de ser anònimes. Per això, el document A no pot incloure cap referència que permeti identificar l’investigador principal ni cap
membre del seu equip, ni tampoc la universitat o el centre de recerca a què està vinculat.
2 Document B (dades de contacte)
Aquest document ha de contenir la informació següent:
1 Nom o raó social i NIF de la universitat o el centre de recerca a què està vinculat l’investigador o l’equip de recerca.
2 Dades de les persones sol·licitants:
• Nom i cognoms.
• DNI.
• Càrrec/posició.
• Adreça electrònica.
• Telèfon (únicament de l’investigador principal).

En cas que es presenti un equip de recerca, tots els membres han d’haver estat informats prèviament i autoritzar la seva inclusió en la proposta, i en aquest document cal indicar clarament
qui és la persona que coordina el projecte.
El document B no s’enviarà als avaluadors. Les dades d’aquest document s’utilitzaran amb
finalitat únicament administrativa.

Valoració de les sol·licituds
Un equip extern d’experts en ciències socials serà l’encarregat de valorar les propostes presentades. Els aspectes que es tindran en compte per valorar les propostes són els següents:
L’adequació del marc conceptual proposat i la rellevància dels antecedents esmentats.
El caràcter original i innovador de la pregunta o les preguntes de recerca.
La qualitat metodològica de l’anàlisi proposada.

Termini de presentació de les sol·licituds
Les propostes es poden presentar fins al 10 de desembre del 2019 a les 14.00h (hora d’Europa Central), a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”: observatorisocial@
fundaciolacaixa.org.
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Notificació del resultat
La notificació de la proposta seleccionada es farà per mitjà del correu electrònic de contacte de l’investigador principal facilitat en el procés de sol·licitud. Així mateix, la informació
de la resolució de la convocatòria es publicarà a la pàgina web de l’Observatori Social de
”la Caixa”. Totes dues comunicacions es faran no més tard del 27 de gener de 2020.
No s’emetran informes d’avaluació de les propostes ni es facilitaran les puntuacions per als
diversos aspectes valorats ni s’admetran reclamacions a la resolució de la convocatòria.

Acceptació de les bases
La participació implica l’acceptació total d’aquestes bases.
Les sol·licituds que no compleixin tots els requisits indicats en els documents A i B no seran
elegibles i, per tant, no passaran a la fase d’avaluació.

Protecció de dades personals
La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, amb domicili a la
plaça de Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears), és responsable del tractament de les dades per
a la gestió de la participació en aquesta convocatòria. Les dades personals es conservaran fins
que acabin els terminis de prescripció aplicables. Les dades només se cediran per al compliment d’obligacions legals. L’accés a les dades per part de proveïdors tecnològics ubicats fora
de l’Espai Econòmic Europeu té totes les garanties legals exigides. Podeu sol·licitar més informació o exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició davant
el delegat de Protecció de Dades de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a l’avinguda Diagonal, 621629, 08028 Barcelona, o mitjançant el correu electrònic dpd@fundacionlacaixa.org. També
podeu reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Dubtes i consultes
Per a qualsevol consulta sobre aquesta convocatòria, podeu escriure a l’adreça electrònica de
l’Observatori Social de ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.org.
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