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En la concepció i desenvolupament de les seves activitats, la Fundació Mies van der Rohe vol
generar recerca i debat sobre l’arquitectura moderna i contemporània de manera permeable
als canvis de paradigma, i molt especialment en relació a conceptes que avui són fonamentals
com la identitat, la inclusió social i totes les vessants de la sostenibilitat.
En reconeixement al llegat arquitectònic de Lilly Reich, parella artística de Ludwig Mies van der
Rohe en la concepció i execució del Pavelló Alemany de Barcelona el 1929, relegada a un segon
terme, si no inexistent, en el relat i en la memòria d’aquesta obra cabdal en la història de
l’arquitectura, la Fundació Mies van der Rohe va instaurar el 2018 la Beca Lilly Reich per a la
igualtat en l’arquitectura.
L’objectiu és fomentar l’estudi, divulgació i visibilització d’aportacions a l’arquitectura que han
quedat indegudament relegades o oblidades, fetes per professionals que han rebut tracte
discriminatori. També cercarà fomentar arreu l’accés en igualtat d’oportunitats a l’exercici de
l’arquitectura.
Com a novetat, aquesta segona edició incorpora una convocatòria específica per a estudiants
de Batxillerat per impulsar la realització de treballs de recerca curriculars dedicats a revertir les
invisibilitzacions en l’arquitectura, Beca Lilly Reich per a treballs de recerca de Batxillerat, i
reedita la convocatòria adreçada a l’àmbit de la recerca acadèmica superior, Beca Lilly Reich
de recerca acadèmica, centrada com en l’edició anterior en l’estudi de l’obra de Lilly Reich per
a l’aprofundiment en el coneixement i la divulgació de les seves aportacions a l’arquitectura
moderna.

Modalitat A - Beca Lilly Reich per a treballs de recerca de Batxillerat centrats en l’estudi,
divulgació i visibilització d’aportacions a l’arquitectura que han quedat indegudament
relegades o oblidades, o fetes per professionals de l’arquitectura que han rebut tracte
discriminatori, i que fomentin l’accés en igualtat d’oportunitats a l’exercici de l’arquitectura.

A.1 Objectiu
Amb la convocatòria d’aquesta beca la Fundació Mies van der Rohe busca potenciar els
treballs de recerca de temàtiques vinculades a la divulgació de la cultura arquitectònica de
manera permeable als paradigmes de la societat contemporània, realitzats per estudiants que
cursin batxillerat, per tal de reconèixer l’esforç fet per l’alumnat i el professorat i projectar-los
a la societat més propera.
Els treballs de recerca, dins de qualsevol de les modalitats de Batxillerat, hauran d’estar
centrats en l’estudi, divulgació i visibilització d’aportacions a l’arquitectura moderna i
contemporània que han quedat indegudament relegades o oblidades, o fetes per professionals
de l’arquitectura que han rebut tracte discriminatori, amb l’objectiu de fomentar l’accés en
igualtat d’oportunitats a l’exercici de l’arquitectura. Es valoraran aquells treballs que tinguin en
compte la perspectiva local vinculada al context general. Així mateix, es valorarà que tinguin
en consideració elements com la memòria, el testimoniatge i la preservació, i molt
especialment la capacitat d’adreçar-se al públic jove per a la divulgació i foment de la igualtat
d’oportunitats en l’exercici de l’arquitectura.
A.2 Dotació
S’atorgaran fins a 5 beques en concepte d’ajuts als estudis dotades amb material bibliogràfic o
educatiu valorat en 300€ per cada estudiant a qui s’atorgui la beca i material bibliogràfic o
educatiu valorat en 200€ pel seu centre educatiu, i inclourà la publicació del treball de forma
integra a la pàgina web de la FMVDR, a la seva finalització i prèvia validació del jurat que
atorga aquesta beca i del tribunal avaluador del treball de recerca.
Les propostes becades seran cotutoritzades des de la FMVDR i assessorarà tanmateix, si així ho
demanen, a la resta de propostes que hagin quedat fora de la beca.
A.3 Candidatures
La convocatòria està oberta a estudiants que cursin estudis de Batxillerat i que centrin el seu
treball de recerca en l’àrea temàtica de la beca. La convocatòria s’adreça a estudiants que
estiguin a punt d’iniciar el treball de recerca i per presentar-lo durant el curs 2020-21
(convocatòria LR06/2020), així com a alumnes que tinguin previst iniciar el seu treball de
recerca durant el curs 2020-21 i presentar-lo durant el curs 2021-22 (convocatòria LR03/2021).
Les propostes de treball presentades poden ser individuals o col·lectives.
A.4 Documentació
Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a lillyreich@miesbcn.com adjuntant la
següent documentació:

Manifestació d’interès signada per l’estudiant i tutor/a acadèmic/a del treball, i segellada pel
centre.
Certificat del centre amb la qualificació global del 2n cicle de l’ESO de l’alumne.
Projecte d’activitat o estudi que, en un màxim de dues cares A4, ha de precisar:
a) objectius del treball de recerca;
b) sumari preliminar del projecte ;
c) metodologia;
d) format previst de presentació dels resultats.
A.5 Terminis de presentació de sol·licituds
Convocatòria 06/2020 adreçada a estudiants que tinguin previst lliurar el seu treball de recerca
durant el curs 2020-2021:
Presentació de sol·licituds del 16 de juny al 16 de juliol de 2020
Convocatòria 03/2021 adreçada a estudiants que tinguin previst lliurar el seu treball de recerca
durant el curs 2021-2022:
Presentació de sol·licituds del 8 de març al 8 d’abril de 2021
A.6 Jurat
El jurat estarà format per representants de la FMVDR (directora, comissari de premis i
programes o persona en qui deleguin) i una persona experta convidada. Una vegada
analitzades les sol·licituds rebudes el jurat acordarà proposar com a beneficiaries de l‘ajut
aquelles que resultin seleccionades en base als criteris de valoració. Les propostes
seleccionades seran becades i cotutoritzades des de la FMVDR. Malgrat això, la FMVDR també
assessorarà a la resta de propostes que hagin quedat fora de la beca.
Es valoraran les sol·licituds d’acord amb els criteris següents:
• Adequació dels continguts als objectius de la Beca. Fins a 3 punts.
• Originalitat de la proposta de treball de recerca i plantejament dels objectius, metodologia i
estructura del treball de recerca utilitzada. Fins a 3 punts.
• Format de presentació final del treball i capacitat de comunicar i divulgar entre el públic jove
els objectius de foment de la igualtat d’oportunitats en l’exercici de l’arquitectura. Fins a 3
punts.
• Qualificació global del segon cicle de secundària de l’estudiant. Fins a 1 punt.
El jurat podrà demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per
suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu. El jurat es reserva el

dret de declarar deserta la beca i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada
expressament en aquestes bases.
A.7 Veredicte
Convocatòria 06/2020 adreçada a estudiants que tinguin previst lliurar el seu treball de recerca
durant el curs 2020-2021:
La resolució de les sol·licituds es farà pública el 12 de setembre de 2020, i es
comunicarà personalment a l’alumne i tutor/a acadèmic/a del projecte.
Convocatòria 03/2021 adreçada a estudiants que tinguin previst lliurar el seu treball de recerca
durant el curs 2021-2022:
La resolució de les sol·licituds es farà pública el 16 de juny de 2021 i es comunicarà
personalment a l’alumne i tutor/a acadèmic/a del projecte.
A.8 Cotutoria
Les propostes seleccionades seran becades i cotutoritzades des de la FMVDR. Malgrat això, la
FMVDR també assessorarà a la resta de propostes que hagin quedat fora de la beca.
Per tal de planificar la cotutoria caldran dues reunions mínimes amb el/la tutor/a acadèmic/a
del treball i amb l’estudiant, en la primera de les quals es definirà la metodologia del treball i
s’establirà un calendari. La FMVDR es compromet a guiar a l’estudiant en la seva recerca
facilitant-li l’accés a les instal·lacions i al fons documental de la FMVDR així com indicant-li
altres fons que completin la seva recerca. S’establirà un compromís de col·laboració entre la
FMVDR i el centre educatiu del qual provingui l’estudiant.
De manera especial, la FMVDR posarà a disposició l’Arxiu del Premi d’Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, que recull totes les obres
nominades al premi des de 1988, així com els continguts de l’app EUMIESAWARD i la
publicació ATLAS d’Arquitectura Contemporània Europea editada per la Fundació Mies van der
Rohe.
A.9 Acceptació de l’ajut
Caldrà deixar constància escrita de l’acceptació de l’ajut, a través d’un document signat per les
tres parts i una vegada acordat el pla de treball del projecte. El document signat s’haurà de
presentar 15 dies després de l’adjudicació de l’ajut. La no presentació suposa la renúncia
automàtica.
A.10 Lliurament del treball
S'haurà de presentar una còpia digital del treball que s’integrarà al centre de documentació de
la FMVDR. Podrà anar acompanyada de diferents suports, maquetes, material informàtic,
material visual, material audiovisual, etc.
A.11 Acte de lliurament de la beca

Les beques de cada convocatòria seran lliurades en un acte públic que organitzarà la FMVDR al
Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona en dates a concretar, en presència de la Presidenta de
la Fundació Mies van der Rohe o persona en qui delegui. Els autors o autores dels treballs de
recerca becats faran una exposició oral de la seva proposta en el desenvolupament dels actes.
A.12 Publicació del treball
L’atorgament de la Beca comporta que la persona o grup beneficiari cedeixi en exclusiva i per
tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual a la Fundació Mies van der Rohe,
tots els drets d’explotació sobre l’activitat o estudi, per totes les modalitats d’edició, en
qualsevol format o suport, incloent la traducció en tots els idiomes. La Fundació Mies van der
Rohe podrà subscriure amb tercers els acord que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima
explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si
mateixa.
Les publicacions científiques, articles i comunicacions a què doni lloc el treball que gaudeixi
d’aquest ajut esmentaran expressament a la Fundació Mies van der Rohe i el fet d’haver estat
realitzada gràcies a la Beca Lilly Reich per a la igualtat d’oportunitats en arquitectura.
A.13 Protecció de dades
Les dades de caràcter personal facilitades per les persones sol·licitants i recollides en els
documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers de titularitat de la
Fundació Mies van der Rohe, amb domicili c/Provença 318 Pral. 2ª 08037 de Barcelona, amb
l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les quals han estat sol·licitades i per
mantenir a les persones sol·licitants informades sobre les activitats de la Fundació Mies van
der Rohe. Les persones sol·licitants podran exercir en els termes previstos a la Llei orgànica de
protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de
caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a c/Provença 318 Pral.
2ª 08037 de Barcelona.
B.15 Acceptació de les bases
La presentació d’un projecte a la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura implica
l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

Modalitat B – Beca Lilly Reich de recerca acadèmica per a l’estudi de l’obra de Lilly Reich i
l’aprofundiment en el coneixement i la divulgació de les seves aportacions a l’arquitectura
moderna.
B.1 Objectiu
La Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura té per objectiu l’estudi, divulgació i
visibilització d’aportacions en el camp de l’arquitectura que han quedat indegudament
relegades o oblidades per raons discriminatòries. També cercarà fomentar arreu l’accés en
igualtat d’oportunitats a l’exercici de l’arquitectura.
Aquesta modalitat de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura s’adreça
específicament a l’estudi, divulgació i visibilització de les aportacions de la pròpia Lilly Reich en
el camp de l’arquitectura.
B.2 Dotació
Aquesta modalitat de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura està dotada amb
9.000 euros. El pagament s’efectuarà en tres lliuraments de 3.000 euros cadascun. El primer
pagament es farà efectiu en el moment de l’inici de la recerca; el segon, es realitzarà al cap de
tres mesos, després de la presentació d’un informe sobre l’estat de la recerca que haurà de ser
aprovat pel Jurat de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura; i el darrer pagament
es farà efectiu després de la presentació de la versió definitiva de l’estudi i el corresponent
vistiplau del Jurat. A aquesta dotació s’hi deduiran els impostos que sigui pertinent aplicar.
B.3 Candidatures
Poden optar a aquesta modalitat de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura les
persones físiques investigadores que, de forma individual o en grup, presentin una proposta
d’estudi d’acord amb aquestes bases.
B.4 Documentació
Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a lillyreich@miesbcn.com, adjuntant la
següent documentació:
Currículum de les persones sol·licitants, el qual no pot sobrepassar dos fulls A4 per persona.

Projecte d’activitat o estudi que, en un mínim de dos i un màxim de quatre fulls A4, ha de
precisar:
a) objectius de l’activitat o estudi;
b) sumari preliminar del projecte;
c) metodologia;
d) cronograma;
e) fonts principals i bibliografia de referència.

Dades de contacte de les persones sol·licitants (direcció postal, telèfon i correu electrònic). En
el cas dels projectes en grup, cal aportar les dades de totes les persones integrants del grup i
indicar el nom de la persona responsable de l’estudi, la qual representarà l’equip per complir
les obligacions que, com a beneficiari, corresponen al grup.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el Jurat de la Beca Lilly Reich per a
la igualtat en l’arquitectura requerirà per escrit que s’esmeni o que es completi en un termini
de cinc dies hàbils. En cas que no s’esmenés les deficiències en el període indicat, s’entendrà
que la persona o el grup renuncia a la Beca Lilly Reich per a la igualtat d’oportunitats en
arquitectura.
B.5 Termini de presentació de projectes
Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins a les 14 hores del 4 de setembre
de 2020.
B.6 Jurat
El Jurat estarà format per tres persones vinculades a l’àmbit de la recerca i la divulgació en
arquitectura i la recerca i divulgació en matèria d’igualtat.
El Jurat podrà demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per
suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.
El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca Lilly Reich per a la igualtat en
l’arquitectura i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en
aquestes bases.
B.7 Veredicte
El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, és farà públic el 5 d’octubre de 2020, Dia Mundial de
l’Arquitectura, a través de la pàgina web de la Fundació Mies van der Rohe
(www.miesbcn.com)
B.8 Seguiment de l’activitat o estudi
Un cop atorgada la Beca, el Jurat supervisarà l’estudi o activitat seleccionada i, si escau,
nomenarà una persona perquè en tutoritzi el desenvolupament i informi a la Fundació de
l’execució del projecte.
Als tres mesos de l’inici dels treballs de recerca de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en
l’arquitectura, la persona o el grup beneficiari haurà de presentar un informe sobre l’estat de
la recerca i les hipotètiques modificacions respecte del projecte inicial fruit del
desenvolupament de la investigació. Aquest informe haurà de ser validat pel Jurat per tal de
fer el segon pagament de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura i autoritzar la
continuació de la investigació.
De la mateixa manera, el Jurat avaluarà el treball final per tal de donar el seu vistiplau a
l’estudi i autoritzar el darrer pagament de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura
El Jurat està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes en les diferents fases de
seguiment de l’estudi i, si escau, fins i tot pot revocar la concessió de la Beca Lilly Reich per a la
igualtat en l’arquitectura

B.9 Revocació de la Beca
El Jurat podrà revocar la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura si la persona o el
grup beneficiari no executa el treball en el termini i en la forma convingudes, si el
desenvolupament del treball no és prou satisfactori o si el resultat no reuneix els requisits de
qualitat exigibles. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la
persona o el grup beneficiari dona dret a la Fundació Mies van der Rohe a requerir el
reintegrament dels imports abonats.
B.10 Renúncia de la Beca
Si la persona o el grup beneficiari vol renunciar a la Beca Lilly Reich per a la igualtat en
l’arquitectura durant el període que la gaudeix, haurà de comunicar-ho per escrit a la Fundació
Mies van der Rohe. La renúncia implica l’obligació de reintegrament dels imports de la Beca
Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura rebuts.
En cas de renúncia, el Jurat podrà adjudicar la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura
a un altre dels projectes presentats, i en el seu cas, podrà allargar el termini de lliurament del
treball.
B.11 Termini de realització de l’activitat o estudi
El termini per a la realització de l’activitat o estudi escollit inicia 3 mesos després de la data de
la concessió de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura, i finalitza 9 mesos després
d’iniciats els treballs.
La presentació de l’activitat o estudi s’haurà de realitzar enviant el treball final
a lillyreich@miesbcn.com
B.12 Publicació de l’activitat o estudi
L’atorgament de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura comporta que la persona
o grup beneficiari cedeixi en exclusiva i per tot el període de vigència dels drets de propietat
intel·lectual a la Fundació Mies van der Rohe, tots els drets d’explotació sobre l’activitat o
estudi, per totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent la traducció en
tots els idiomes. La Fundació Mies van der Rohe podrà subscriure amb tercers els acord que
siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé
efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.
Les publicacions científiques, articles i comunicacions a què doni lloc el treball que gaudeixi
d’aquest ajut esmentaran expressament a la Fundació Mies van der Rohe i el fet d’haver estat
realitzades gràcies a la Beca Lilly Reich per a la igualtat d’oportunitats en arquitectura.
B.13 Incompatibilitats
L’obtenció de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura és incompatible amb
qualsevol altra ajut econòmic aportat per una altra institució per tal de realitzar el mateix
estudi.
B.14 Protecció de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per les persones sol·licitants i recollides en els
documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers de titularitat de la
Fundació Mies van der Rohe, amb domicili c/Provença 318 Pral. 2ª 08037 de Barcelona, amb
l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les quals han estat sol·licitades i per
mantenir a les persones sol·licitants informades sobre les activitats de la Fundació Mies van
der Rohe. Les persones sol·licitants podran exercir en els termes previstos a la Llei orgànica de
protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de
caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a c/Provença 318 Pral.
2ª 08037 de Barcelona
B.15 Acceptació de les bases
La presentació d’un projecte a la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura implica
l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

