Premi Torras-Foulon 2020 per a una investigació naturalista
sobre els sistemes naturals dels Països Catalans
Destinataris:
Investigadors/es dels Països Catalans, amb la condició que la recerca que es presenti es
faci al marge de centres de recerca o universitats. El treball podrà estar realitzat per un
únic investigador/a o per un grup de recerca, en aquest cas amb un responsable al front
de l’equip investigador.
Dotació:
4.000 euros.
Àmbit:
Qualsevol disciplina relacionada amb la història natural dels Països Catalans. Es
valoraran especialment els treballs de recerca que es refereixin a grups biològics, àrees
de coneixement o territoris geogràfics poc estudiats. La proposta que es presenti ha de
correspondre a un treball encara no realitzat o que, si ja s’ha iniciat, encara no se n’hagi
publicat ni difós cap dada o resultat i en tot cas caldrà que finalitzi dins el termini previst
en aquestes bases.
Durada del treball:
Màxim 2 anys.
Data de presentació de propostes:
Del 15 de gener al 28 de febrer de 2020.
Procediment de selecció:
Per optar al premi s’ha de presentar una memòria (4 pàgines màxim) amb una descripció
del treball de recerca que es planteja, una justificació de la idoneïtat de l’estudi i de
l’investigador o de l’equip que el presenta, una breu descripció de la metodologia a
seguir, un cronograma indicatiu de l’execució, i un pressupost orientatiu.
Els treballs seran avaluats per una ponència formada per cinc membres: la Presidència
de la ICHN i quatre experts pertanyents a diversos àmbits de la història natural,
seleccionats pel Consell Directiu de la ICHN.
El premi pot quedar desert o no ésser adjudicat. No s’atorgaran ex aequo ni accèssits.
Pagament de l’ajut:
Un 50 % de l’import del premi es lliurarà a l’inici del projecte. El pagament de la resta es
farà un cop s’hagin acomplert els següents requisits:
 Presentar una memòria tècnica final d’un mínim de 15 pàgines i un màxim de 30
pàgines. Si es considera oportú, els resultats obtinguts en forma de dades i altra tipus
d’informació es poden presentar annexades a la memòria.
 Preparar un article per al Butlletí de la ICHN. Aquest article serà publicat després de
passar pel procediment de revisió usual.

 Publicar les dades obtingudes al llarg del treball en un repositori en obert, que pot
ser l’ofert per la ICHN o el que l’investigador o l’equip considerin.
Lliurament de les propostes:
Enviar un correu electrònic a la Secretaria de la ICHN (ichn@iec.cat) indicant a
l’assumpte: Premi Torras-Foulon 2020.
Termini màxim d’admissió de les propostes:
28 de febrer de 2020, a les 12 hores.
Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC:
Abril de 2020 (data a precisar).

Barcelona, 15 de gener de 2020.

