Acta de la resolució de la convocatòria 2020 del Premi Torras-Foulon
El jurat del Premi Torras-Foulon de la ICHN, edició 2020, reunit via electrònica, acorda atorgar el premi a:
Candidat: Jordi Artola
Proposta: Interaccions planta-pol·linitzador en les comunitats d'abellots Bombus spp. en un gradient
altitudinal al Pirineu oriental
S'ha destacat la valuosa informació que aportarà l'estudi, al llarg de dos anys, de la biodiversitat d'un
important grup d'insectes pol·linitzadors i de la seva xarxa d'interaccions amb la flora, al llarg d'un gradient
altitudinal. També, el fet d'impulsar un nou sistema de monitoratge internacional amb participació
ciutadana, el Bumblebee Monitoring Scheme, per un estudi a llarg termini en el nostre territori.
Els membres del jurat volem deixar constància de la gran dificultat de fer la selecció, donada la gran
qualitat i interès de bona part de les propostes rebudes. Ens congratulem de la qualitat i vàlua dels
projectes i lamentem no poder destinar més recursos en aquesta ocasió. Acordem proposar al Consell
Directiu de la ICHN estudiar la possibilitat de concedir més premis en una propera convocatòria.
Barcelona, 2 d'abril de 2020
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Annex 1 .- Procediment de selecció
Cada membre del tribunal ha revisat totes i cada una de les propostes presentades, segons els
següents criteris:
1.- Comprovar que es compleix les condicions recollides a les bases:
• Països Catalans
• Disciplina
o De l'àmbit:
 Grups biològics
 Àrees de coneixement
 Territoris geogràfics
o Poc estudiat
• Estudi nou o en fase inicial
• Durada màxima 2 anys
2.- Valorar cadascun dels apartats següents amb la puntuació
0: No inclòs; 1: Insuficient; 2: suficient; 3: bona; 4: excel·lent
• Descripció de la recerca
• Justificació de la recerca i de l'investigador
• Metodologia
• Cronograma
• Pressupost
3.- Indicar els treballs escollits en primer, segon i tercer lloc.
Desprès d'una primera ronda de comparació de la selecció aportada per cada membre, que cal
dir que va incloure més de tres propostes, es va fer una segona ronda valorant aquelles propostes
que havien rebut recolzament de tres membres del tribunal.
La segona ronda va destacar dues propostes i en una tercera ronda es va establir la seleccionada.
PD: els membres del jurat han fet públic si coneixien algun candidat i només han fet la valoració
de la proposta quan se'ls ha demanat de fer-ho. Val a dir que la proposta guanyadora no
coincideix amb cap dels casos de candidats coneguts per membres del tribunal.

