Barcelona, 13 de gener de 2015
Benvolgut Dr. Feixa,

Ens plau informar‐vos que el projecte Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes
digitals (#eMOVIX) que vàreu presentar a la convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa
2014, ha estat un dels seleccionats per a rebre ajut econòmic.
Tanmateix, degut als ajustos pressupostaris que ha realitzat el comitè de selecció per tal
d'atendre un màxim de projectes avaluats com a prioritaris pels comitès d'avaluació, l'import
total de l'ajut previst per al vostre projecte és de 77.262,23€. Considerant que aquesta
quantitat és sensiblement inferior a la que sol∙licitàveu en el projecte, us demanem que abans
del 19 de gener ens feu arribar comunicació expressa d’acceptació d'aquest ajut. En cas
afirmatiu us trametríem l'acord formal de concessió i iniciaríem els tràmits per a la
formalització de l'ajut.
M'agradaria traslladar‐vos la nostra més sincera felicitació en nom de RecerCaixa, un
programa impulsat per l’Obra Social “la Caixa” amb la col∙laboració de l’ACUP.
La convocatòria 2014 de RecerCaixa, ha estat molt competitiva. S'han presentat 221 projectes
d'elevada qualitat científica, que han estat avaluats per diferents panells d’experts coordinats i
dirigits per l’AGAUR i ratificats per una comissió conjunta Obra Social “la Caixa” – ACUP.
S'han seleccionat vint‐i‐sis projectes, valorats pels experts com de màxima qualitat des del
punt de vista científic i que, alhora, s’adeqüen a les finalitats de la convocatòria. El vostre ha
estat un d'aquests vint‐i‐sis projectes. Enhorabona.
Aquesta notificació és confidencial, us demanem que no la feu pública. RecerCaixa durà a
terme els tràmits necessaris per fer públics els resultats de la convocatòria 2014.
En cas que tingueu algun dubte o vulgueu comunicar‐vos amb nosaltres, ho podeu fer escrivint
a info@recercaixa.cat o bé trucant al telèfon 93.581.72.17 (Sra. Alba Morales).

Aprofito l’avinentesa per a saludar‐vos ben cordialment,

Josep Joan Moreso
Director del Programa RecerCaixa

