
 
 

 
Acta del jurat de l’Ajut ICHN a la Dona Naturalista Convocatòria 2021, 

en homenatge a Creu Cases i Sicart, convocatòria 2021  
 
 
El jurat de l’Ajut ICHN a la Dona Naturalista, edició 2021, reunit via telemàtica, acorda atorgar el premi a: 
 
Candidat:  Carlota Ruiz 

Proposta:  El Grapissar de Masia Blanca: un patrimoni natural a peu de platja?  
 
S’ha destacat la bona presentació de la memòria, el rigor del desenvolupament metodològic, a més de 
proposar un estudi implicat no sols en la generació de coneixement sinó, també, en la divulgació i 
conservació del patrimoni natural del nostre mar. 
 
Els membres del jurat volem deixar constància de la dificultat a l’hora de fer la selecció, atesa 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 subvencionar més estudis. Encoratgem les candidates que valorin 
seriosament enviar les propostes a altres convocatòries de premis i subvencions de la ICHN o d’altres 
estaments. 
 
Barcelona, 20 abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Esther Garcés    Eulàlia Comas    Juli Pujade-Villar 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Luque    Albert Masó 
 

 
 

 



 

Annex 1 .-  Procediment de selecció 

 
Cada membre del tribunal ha revisat totes les propostes presentades, segons els següents criteris: 
 
1.- Comprovar que es compleixen les condicions i les prioritats recollides a les bases: 

 Inclosa en l’àmbit territorial dels Països Catalans 

 Proposta referida a grups biològics, àrees de coneixement, metodologies o territoris geogràfics 
poc estudiats 

 Estudi nou o en fase inicial 

 Durada màxima de 2 anys 

 Compromís de publicació 

2.- Valorar cadascun dels apartats següents de la proposta amb la puntuació de 0 a 10  

 Qualitat cientificotècnica 

 Impacte potencial  

 Viabilitat  

 Claredat i correcció  
 
3.- Indicar els treballs escollits, a ser possible indicant l’escollit en primer, segon i tercer lloc. 
 
Primera ronda: cada membre del tribunal ha citat els treballs millor posicionats segons la seva selecció. 
Segona ronda: s’han valorant una a una totes les propostes (15) seleccionades com a mínim per un 
membre del tribunal, acordant quines es desestimaven.  
 
La segona ronda ha destacat tres propostes i, desprès d’una tercera ronda de valoracions conjuntes, s’ha 
acordat la seleccionada. 
 
Els membres del tribunal fan públic que en cap cas hi ha hagut conflicte d’interessos amb les propostes 
avaluades.   
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