Premios de Investigación

Avui dilluns, dia 3 de febrer de 2003, a les 11.30 hores, a la sala d'actes de Son Lledó, campus universitari,
cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.
Ha tingut lloc l'acte públic de lliurament del II Premi d'Investigació i Ajuts a la Investigació que atorga la
Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears. Aquests premis tenen com a objectiu
finançar projectes de recerca que contribueixin a un millor coneixement de la realitat iberoamericana i els
lligams que uneixen les Balears i Iberoamèrica.
El tema d'investigació proposat per a aquesta convocatòria ha estat la inversió econòmica de les empreses
balears a Iberoamèrica: realitat, present, transcendència i perspectives de futur.
A la convocatòria del premi s'han avaluat sis projectes finalistes provinents de Mèxic, Cuba, Brasil i les Illes
Balears. El jurat ha atorgat el premi al projecte Innovación, transferencia de tecnología y desarrollo. Estudio
de las contribuciones de las empresas hoteleras de origen Balear a las economías latinoamericanas, dels
doctors Marta Jacob i José Luis Groizard, professors del Departament d'Economia i Empresa de la
Universitat de les Illes Balears.
Els ajuts a la investigació han estat per al projecte Búsqueda de la memoria oral de los emigrantes
mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses emigrados a Sudamérica, al Río de la Plata y más
precisamente al Uruguay, de l'uruguaià d'origen mallorquí Juan Estrades Pons, professor de l'Instituto de
Montevideo, i al projecte Els artistes plàstics llatinoamericans a Mallorca a través de la premsa de principis
del segle XX, de la doctora Francesca Lladó Pol, professora del Departament de Ciències Històriques i
Teoria de les Arts de la UIB. Als ajuts s'hi han presentat projectes de Cuba, Uruguai, Mèxic, Argentina i les
Illes Balears.
A l'acte han estat presents, a més dels guardonats, el senyor Josep Llorenç Mulet, president del jurat,
vicepresident de la Fundació Càtedra Iberoamericana i vicepresident executiu de Barceló Corporació
Empresarial; el doctor Antoni Bennàsar, director executiu de la FCI; i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la
Universitat de les Illes Balears, així com altres membres del patronat de la Fundació.
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