
 

Ajut ICHN a la Dona Naturalista 

Convocatòria 2021, en homenatge a Creu Cases i Sicart 

Justificació de la dona homenatjada en la present convocatòria:  

Es dedica aquest primer Ajut ICHN a la Dona Naturalista a Creu Casas i Sicart (26 d’abril de 1913 - 

20 de maig de 2007), no solament per ser una eminent botànica i innovadora briòloga catalana que 

va aconseguir obrir-se pas en un món acadèmic eminentment masculí, sinó per ser pionera en 

diversos aspectes. Fou la primera dona catedràtica de l’Estat espanyol, la primera professora de la 

Facultat de Farmàcia de Barcelona i també la primera presidenta de la ICHN entre d’altres mèrits. 

Com a gran i apassionada naturalista que era, la Dra. Casas pot ser una font d’inspiració per a les 

noves generacions d’investigadores.  

Justificació de l’ajut: 

La ICHN, veient la baixa participació de dones en el Premi Torras-Foulon, edicions 2020 i 2021, ha 

decidit convocar, amb caràcter temporal, un ajut destinat a impulsar la participació i la trajectòria 

d’investigadores en la recerca naturalista. 

Destinatàries: 

Investigadores naturalistes dels Països Catalans que presentin una proposta per desenvolupar un 

projecte de recerca naturalista que requereixi treball de camp i que no estigui vinculat a centres de 

recerca, empreses o fundacions. El projecte pot comptar amb la col·laboració d’un equip de 

persones, però ha de ser dirigit per una investigadora. 

Dotació: 

4.000 euros 

Àmbit: 

Temàtiques relacionades amb la investigació amateur de caire naturalista al voltant de la botànica, 

ecologia, geologia o zoologia dels Països Catalans. El projecte presentat ha de ser viable en el 

termini exposat. 

Durada del projecte: 

Els projectes poden estar planificats a llarg termini, però la beneficiària haurà de presentar una 

memòria explicant els avenços realitzats en un termini màxim de 2 anys des de l’atorgament de 

l’ajut. 

 



Data de presentació de propostes: 

De l’11 de febrer al 31 de març de 2021. 

Lliurament de propostes: 

La documentació sol·licitada s’enviarà a la Secretaria de la Institució Catalana d’Història Natural 

(ichn@iec.cat) indicant a l’assumpte «Opta a l’Ajut ICHN a la Dona Naturalista 2021». 

Documentació a presentar: 

S’ha de presentar una proposta a mode de memòria (màxim 12.000 caràcters amb espais) que 
inclogui: 

1. Introducció al projecte de recerca 

2. Impacte en l’àrea de coneixement  

3. Motivació de la investigadora 

4. Metodologia 

5. Cronograma indicatiu del desenvolupament del projecte  

6. Pressupost orientatiu 

Procediment de selecció: 

Les propostes seran avaluades per una comissió paritària formada per cinc socis de la ICHN 
especialitzats en diferents àmbits de les ciències naturals.  

Se seleccionarà un únic projecte de recerca guanyador. L’ajut pot quedar desert. 

Criteris d’avaluació: 

Es valoraran especialment els projectes que tinguin la potencialitat de generar un impacte positiu 

en el coneixement científic bàsic, en la conservació del patrimoni natural i en la conscienciació 

ambiental de la ciutadania. 

Compromisos de la investigadora guanyadora de l’ajut: 

 Exposar la proposta del projecte a l’Assemblea de Socis de la ICHN que es convoqui l’any 2021.  

 Presentar, en un termini màxim de 2 anys, una memòria tècnica d’entre 45.000 i 90.000 
caràcters amb espais. Els resultats obtinguts no inclosos a la memòria, es poden presentar com 
a annex a la mateixa. Les dades generades es dipositaran en un repositori de dades en obert. 

 Exposar els resultats quan estigui acabat el projecte. 

 Presentar un article per al Butlletí de la ICHN. Aquest article serà publicat després de passar 

pel procediment de revisió habitual. 

Pagament de l’ajut: 

Un 50 % de l’import de l’ajut es lliurarà a l’inici del projecte. El pagament de la resta es farà un cop 

s’hagi entregat la memòria tècnica. 

Resolució i lliurament: 

26 d’abril de 2021. 

 

Barcelona, 11 de febrer de 2021  


