
Bases Premis Eixarcolant per
al foment de l’etnobotànica

1a edició, any 2022

Dues categories

- Recerca i transferència científica de caràcter etnobotànic (1.500€
primer premi, 500€ segon premi)

- Emprenedoria basada en coneixements etnobotànics (1.500€ primer
premi, 500€ segon premi)

Presentació de candidatures del 17 de setembre al 7 de
novembre (ambdós inclosos)

Tota la informació a eixarcolant.cat/premis.

#premisetnobotànica



1. Contextualització

Existeix consens científic i també social que cal actuar per afrontar i revertir el canvi
climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la pèrdua de serveis ecosistèmics, i el despoblament
rural. També existeix consens en el fet que un canvi de model productiu i de consum,
basat en petites i mitjanes explotacions, en la diversificació, en la utilització d’espècies i
varietats altament adaptades, i en la venda mitjançant circuits curts és necessari per
poder afrontar tals reptes. Per tal de poder afrontar aquests reptes, la recuperació i , la
posada en valor d’espècies i conreus, així com la difusió del coneixement ecològic
tradicional corresponent al camp de l'etnobiologia, és crucial.

L'etnobotànica és la disciplina que estudia les interaccions entre plantes i persones, o dit
d'una altra manera, que analitza com la població d'un determinat indret en un determinat
moment utilitza les plantes del seu entorn per donar resposta a les necessitats
quotidianes: alimentar-se, guarir, vestir-se, tenyir, teixir, construir, jugar, o embellir un
determinat espai. Aquest coneixement tradicional d'índole etnobotànica no només té un
valor cultural immens, sinó que també és la base a partir de la qual poder refer els
vincles entre persones i territori i donar lloc al desenvolupament de projectes productius
arrelats al el territori que es basin en la utilització de les espècies vegetals locals.

Per tal de posar en valor i ajudar a potenciar les iniciatives de recerca i emprenedoria
relacionades amb el món de l’etnobotànica, es presenten els “Premis Eixarcolant per al
foment de l’etnobotànica” que volen contribuir al desenvolupament de projectes basats
en el coneixement i l'aprofitament de la flora local, que generin impacte positiu a nivell
social, ambiental, cultural, i econòmic.

Es tracta d'uns premis impulsats i organitzats pel Col·lectiu Eixarcolant, i compten amb el
suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya.

2. Objectius

Tenen per objectiu general fomentar el desenvolupament de projectes de recerca i
emprenedoria en el camp de l’etnobotànica, i generar un impacte positiu a nivell local en
termes socials, ambientals, culturals i econòmics.

S’espera que contribueixin a:

- Impulsar el coneixement científic i amb ell el talent i la innovació en el camp de
l’etnobotànica.

- Fomentar la recerca de caràcter etnobotànic.

- Reforçar la divulgació dels usos de la flora silvestre i de les varietats agrícoles i
ornamentals tradicionals.

- Fomentar l'emprenedoria basada en els usos de la flora local.
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3. Categories

Els premis s’estructuren en dues categories:

- Recerca i transferència científica de caràcter etnobotànic
- Emprenedoria basada en coneixements etnobotànics

En ambdós casos ha de tractar-se de propostes no executades que es plantegin ser
dutes a terme al llarg del 2023. Es cerca impulsar noves propostes i projectes, i per tant,
els premis no són un reconeixement a allò que ja s’ha fet sinó un impuls a propostes que
es preveguin executar al llarg del 2023.

4. Publicitat de les bases

Les bases i tota la informació relativa a la convocatòria, incloent la documentació
necessària per la presentació de candidatures, és consultable al web
eixarcolant.cat/premis.

Per dubtes o consultes referents a la convocatòria hi ha habilitat el correu electrònic
info@eixarcolant.cat. L’assumpte del correu electrònic haurà de ser “Premis Eixarcolant
per al foment de l’etnobotànica 2022”.

5. Persones beneficiàries. Qui pot optar als premis.

Poden optar als premis totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
que tinguin previst dur a terme al llarg del 2023 projectes de recerca etnobotànica o
d’emprenedoria basada en coneixements etnobotànics en el si del domini lingüístic
català.

Els projectes han de realitzar-se en llengua catalana o aranesa.

Cada persona, física o jurídica, pot presentar una única candidatura per categoria.

6. Dotació econòmica.

Per cadascuna de les dues categories es concedirà un primer premi dotat en 1.500€ i un
segon premi dotat en 500€.

- Categoria recerca i transferència científica de caràcter etnobotànic:
- 1r premi 1.500€
- 2n premi 500€
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- Categoria emprenedoria basada en coneixements etnobotànics:
- 1r premi 1.500€
- 2n premi 500€

Les candidatures que resultin premiades rebran la totalitat de l’import abans de finalitzar
el 2022, just després de l’entrega de premis.

7. Calendari

Presentació de candidatures

- El període de presentació de candidatures s’inicia el dissabte 17 de setembre del
2022 i romandrà obert fins al dilluns 7 de novembre del 2022 (ambdós inclosos).

Resolució i entrega de premis

- La resolució de la convocatòria serà publicada, el dia 11 de desembre de 2022 o
amb anterioritat, a eixarcolant.cat/premis..

- L’entrega de premis tindrà lloc el 18 de desembre de 2022, en un acte presencial i
retransmès en línia en el qual seran convidades totes les persones que hagin
presentat candidatura. Les candidatures que hagin estat premiades es
comprometen a ser presents en l’acte d’entrega i recollir el premi.

- Les candidatures que no hagin resultat premiades seran informades de quina
valoració han rebut per part del jurat

- Totes les candidatures que ho desitgin podran incorporar un breu resum de la
proposta al web eixarcolant.cat/premis.

Execució dels projectes que hagin resultat premiats.

- El període d’execució dels projectes premiats s’inicia l’endemà de l’entrega de
premis i finalitza el 31 de desembre del 2023.

8. Presentació de candidatures

Les candidatures es presentaran a través del web eixarcolant.cat/premis, on hi haurà el
formulari de sol·licitud i les plantilles dels diversos documents a presentar. La
presentació de candidatures es podrà fer només a través del formulari d'inscripció. Les
candidatures rebudes mitjançant altres canals seran automàticament descartades.

Totes les candidatures hauran d’emplenar la següent documentació, sempre mitjançant
les plantilles habilitades:

- Descripció del projecte i pressupost
- Declaració responsable
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9. Criteris de valoració

Les candidatures presentades seran avaluades d’acord amb els criteris de valoració
establerts a continuació. El jurat es reserva el dret de sol·licitar informació
complementària a les candidatures en cas que hi hagi aspectes a avaluar que no quedin
clars en la documentació presentada.

La màxima valoració que podran obtenir les candidatures serà de 100 punts. Per tal de
poder optar a ser premiades, les candidatures hauran d’obtenir una valoració mínima de
60 punts. En cas que per alguna de les categories establertes les candidatures
presentades no assoleixin la puntuació mínima necessària l’organització declararà el
premi desert.

Categoria “Recerca i transferència científica de caràcter etnobotànic”

Projecte (Puntuació màxima: 50)

- Grau de contribució a la recuperació i transferència de coneixements de caràcter
etnobotànic: (Puntuació màxima: 10)

- El projecte contribuirà de forma clara i inequívoca a la recuperació i
transferència de coneixements de caràcter etnobotànic. (10 punts)

- El projecte contribuirà de forma clara i inequívoca a la recuperació de
coneixements de caràcter etnobotànic, i de forma moderada a la seva
transferència. (8 punts)

- El projecte contribuirà de forma moderada a la recuperació i transferència
de coneixements de caràcter etnobotànic. (6 punts)

- El projecte contribuirà de forma moderada a la recuperació de
coneixements de caràcter etnobotànic, i de forma lleu a la seva
transferència. (4 punts)

- El projecte contribuirà lleument a la recuperació i transferència de
coneixements de caràcter etnobotànic. (2 punts)

- El projecte no contribuirà a la recuperació i transferència de coneixements
de caràcter etnobotànic. (0 punts)

- Rigor científic: (Puntuació màxima: 10)
- Proposta sòlida i ben argumentada i plantejada des del punt de vista

científic. (10 punts)
- Proposta sòlida i ben argumentada, però amb algunes mancances de

plantejament des del punt de vista científic. (8 punts)
- Proposta que té en compte el coneixement científic existent a l’hora de

formular-se però que conté mancances o errors puntuals. (6 punts)
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- Proposta amb un plantejament científic clarament millorable i amb errors
estructurals de plantejament però alineada amb el paradigma científic
actual. (4 punts)

- Proposta sense plantejament científic de base, però amb accions previstes
alineades amb el paradigma científic actual. (2 punts)

- Proposta sense plantejament científic de base i amb accions previstes
contràries al paradigma científic actual. (0 punts)

- Difusió prevista dels resultats de la recerca: (Puntuació màxima: 10)
- El pla de difusió és clar, concret i aplicable, i pot generar un impacte social

elevat. (10 punts).
- El pla de difusió és clar, concret i aplicable, i pot generar un impacte social

moderat. (8 punts)
- El pla de difusió és clar, concret i aplicable, però l’impacte social que pot

generar és limitat. (6 punts)
- El pla de difusió té mancances puntuals en la seva claredat, concreció i

aplicabilitat. (4 punts)
- El pla de difusió té mancances estructurals en la seva claredat, concreció i

aplicabilitat. (2 punts)
- No existeix pla de difusió. (0 punts)

- Grau d’innovació: (Puntuació màxima: 10)
- Proposta molt innovadora per l’àmbit concret de la recerca, o pel

plantejament metodològic, o per la zona on es desenvolupa l’estudi, o per
la transferència que se n’espera. (10 punts)

- Proposta innovadora per l’àmbit concret de la recerca, o pel plantejament
metodològic, o per la zona on es desenvolupa l’estudi, o per la
transferència que se n’espera. (8 punts)

- Proposta moderadament innovadora per l’àmbit concret de la recerca, o
pel plantejament metodològic, o per la zona on es desenvolupa l’estudi, o
per la transferència que se n’espera. (6 punts)

- Proposta poc innovadora en tots els aspectes analitzats individualment
però que en global pot generar certa innovació. (4 punts)

- Proposta molt poc innovadora però que ha estat formulada - pensada per
les persones que han presentat la candidatura. (2 punts)

- Proposta molt poc innovadora i que ha estat copiada d’un altre projecte ja
existent. (0 punts)
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- Contribució del projecte a construir sobirania alimentària i crear resiliència al canvi
climàtic i a la crisi global: (Puntuació màxima: 10)

- El projecte contribuirà de forma clara als tres reptes plantejats: construir
sobirania alimentària, incrementar la resiliència al canvi climàtic, i
incrementar la resiliència a la crisi global. (10 punts)

- El projecte contribuirà de forma clara a dos dels tres reptes plantejats:
construir sobirania alimentària, incrementar la resiliència al canvi climàtic, i
incrementar la resiliència a la crisi global. (8 punts)

- El projecte contribuirà de forma clara a un dels tres reptes plantejats:
construir sobirania alimentària, incrementar la resiliència al canvi climàtic, i
incrementar la resiliència a la crisi global. (6 punts)

- El projecte no contribuirà de forma clara a cap dels tres reptes plantejats:
construir sobirania alimentària, incrementar la resiliència al canvi climàtic, i
incrementar la resiliència a la crisi global. (0 punts)

Capacitat del sol·licitant i plantejament (Puntuació màxima: 50)

- Formació - experiència del sol·licitant: (Puntuació màxima: 10)
- El sol·licitant acredita una formació i experiència elevades en l'àmbit del

projecte sol·licitat. (10 punts)
- El sol·licitant acredita una elevada formació però poca experiència, o bé

una dilatada experiència però poca formació. (8 punts)
- El sol·licitant acredita una formació i experiència moderades. (6 punts)
- El sol·licitant acredita una formació moderada i poca experiència, o bé una

experiència moderada però poca formació. (4 punts)
- El sol·licitant acredita poca formació i poca experiència. (2 punts)
- El sol·licitant no acredita ni formació ni experiència, o bé poca formació i

nul·la experiència, o bé poca experiència i nul·la formació. (2 punts)

- Descripció acurada, detallada i realista de les accions: (Puntuació màxima: 20)
- El projecte i les accions previstes estan exposades de forma acurada,

detallada i realista en la seva totalitat. (20 punts)
- El projecte i les accions previstes estan exposades de forma acurada,

detallada i realista de forma molt majoritària, i només manquen alguns
aspectes puntuals. (16 punts)

- El projecte i les accions previstes estan exposades de forma mitjanament
acurada, detallada i realista. (12 punts)

- Manca concreció, claredat, i coherència en el global del projecte i les
accions previstes, tot i que es pot comprendre la finalitat del projecte i es
podria ajustar sense una reformulació de base. (8 punts)

- El projecte està clarament desestructurat, o bé és imprecís, abstracte i poc
realista, i tot i poder mantenir la idea principal caldria redactar-lo de nou. (4
punts)
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- El projecte està totalment desestructurat i és totalment incoherent, i
caldria reformular-ne, fins i tot, la idea principal. (0 punts)

- Pressupost: (Puntuació màxima: 10)
- Pressupost ben definit i detallat, amb una distribució dels recursos

plenament adequada a les necessitats de les accions previstes. (10 punts)
- Pressupost ben definit i detallat, amb una distribució dels recursos

majoritàriament adequada a les necessitats de les accions previstes. (8
punts)

- Pressupost ben definit i detallat, però amb una distribució dels recursos en
general no del tot adequada a les necessitats de les accions previstes. (6
punts)

- Pressupost ben definit i detallat, però amb una distribució dels recursos
poc adequada a les necessitats de les accions previstes. (4 punts)

- Pressupost poc clar, amb mancances importants en la definició i el detall.
(2 punts)

- Pressupost totalment desestructurat i incoherent amb les accions
plantejades. (0 punts)

- Continuïtat del projecte més enllà de l’abast temporal del premi: (Puntuació
màxima: 10)

- En el projecte presentat s’inclou un pla de treball sòlid i ben definit per
continuar amb el desenvolupament del projecte més enllà de l’abast
temporal del premi, a partir del qual es pot concloure que les probabilitats
que el projecte continui a mig i llarg termini són elevades. (10 punts)

- En el projecte presentat s’inclou un pla de treball de caràcter general, però
ben argumentat i justificat, sobre la continuïtat del projecte a mig i llarg
termini. (8 punts)

- El projecte inclou un pla de treball sobre la continuïtat del projecte a mig i
llarg termini que en termes generals és coherent però que presenta certes
mancances i/o falta de concreció. (6 punts)

- El pla de treball sobre la continuïtat del projecte i la resta d’informacions
aportades en aquest sentit identifiquen l’horitzó a assolir però necessiten
ser revisats a fons per tal d’esdevenir realistes i coherents. (4 punts)

- Es copsa la voluntat de donar continuïtat al projecte un cop finalitzat el
període d’execució del premi però no s’aporta cap pla de treball ni cap
altra documentació que permeti concretar aquesta voluntat. (2 punts)

- No es preveu continuar amb el projecte un cop finalitzat el període
d’execució del premi. (0 punts)
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Categoria “Emprenedoria basada en coneixements etnobotànics”

Projecte (Puntuació màxima: 50)

- Importància dels coneixements etnobotànics per dur a terme el projecte
d’emprenedoria: (Puntuació màxima: 10)

- Els coneixements etnobotànics són imprescindibles per poder
desenvolupar el projecte, i hi juguen un paper principal i transversal. (10
punts)

- Els coneixements etnobotànics són imprescindibles per poder
desenvolupar el projecte, jugant un paper principal en algunes de les
accions clau previstes. (8 punts)

- Els coneixements etnobotànics són imprescindibles per poder
desenvolupar el projecte, ja que són necessaris per algunes accions clau,
tot i que no tenen un paper principal en cap d’elles. (6 punts)

- Els coneixements etnobotànics no són imprescindibles per al
desenvolupament del projecte però el complementen i enriqueixen de
forma significativa. (4 punts)

- Els coneixements etnobotànics no són imprescindibles per al
desenvolupament del projecte i només el complementen i enriqueixen de
forma subtil. (2 punts)

- Els coneixements etnobotànics no juguen cap paper rellevant en el
projecte. (0 punts)

- Base científica: (Puntuació màxima: 10)
- Es parteix d’una base científica sòlida que es trasllada de forma plenament

adequada i rigorosa al projecte d’emprenedoria. (10 punts)
- Es parteix d’una base científica sòlida que de forma general es trasllada de

forma adequada i rigorosa al projecte d’emprenedoria tot i presentar
algunes mancances de caràcter puntual. (8 punts)

- Es parteix d’una base científica sòlida que majoritàriament es trasllada de
forma adequada i rigorosa al projecte d’emprenedoria però que presenta
certes mancances rellevants. (6 punts)

- La base científica de la qual parteix el projecte no és prou sòlida, però tot i
les mancances es trasllada de forma adequada al projecte
d’emprenedoria. (4 punts)

- La base científica de la qual parteix el projecte no és prou sòlida, i alhora
no es trasllada de forma adequada al projecte d’emprenedoria. (2 punts)

- Manca totalment la base científica en la qual recolzar el projecte. (0 punts)
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- Grau de contribució del projecte en la utilització dels recursos vegetals locals en
el quotidià: (Puntuació màxima: 10)

- El desenvolupament del projecte contribuirà de forma directa, transversal,
i sostinguda en el temps a la utilització dels recursos vegetals locals en el
quotidià. (10 punts)

- El desenvolupament del projecte contribuirà de forma indirecta,
transversal, i sostinguda en el temps a la utilització dels recursos vegetals
locals en el quotidià. (8 punts)

- El desenvolupament del projecte contribuirà clarament a la utilització dels
recursos vegetals locals en el quotidià però amb un abast temporal limitat.
(6 punts)

- El desenvolupament del projecte contribuirà de forma puntual a la
utilització dels recursos vegetals locals en el quotidià. (4 punts)

- El desenvolupament del projecte contribuirà de forma molt minoritària a la
utilització dels recursos vegetals locals en el quotidià. (2 punts)

- El desenvolupament del projecte no contribuirà a la utilització dels
recursos vegetals locals en el quotidià. (0 punts)

- Grau d’innovació: (Puntuació màxima: 10)
- Proposta molt innovadora en tots els seus àmbits. (10 punts)
- Proposta innovadora en la major part dels seus àmbits. (8 punts)
- Proposta mitjanament innovadora en la major part dels seus àmbits. (6

punts)
- Proposta poc innovadora en la major part dels seus àmbits però que en

global pot generar certa innovació. (4 punts)
- Proposta gens innovadora però que és conscient que aquest no és el seu

punt fort. (2 punts)
- Proposta gens innovadora però que es planteja com quelcom innovador.

(0 punts)

- Contribució del projecte a construir sobirania alimentària i crear resiliència al canvi
climàtic i a la crisi global: (Puntuació màxima: 10)

- El projecte contribuirà de forma clara als tres reptes plantejats: construir
sobirania alimentària, incrementar la resiliència al canvi climàtic, i
incrementar la resiliència a la crisi global: (10 punts)

- El projecte contribuirà de forma clara a dos dels tres reptes plantejats:
construir sobirania alimentària, incrementar la resiliència al canvi climàtic, i
incrementar la resiliència a la crisi global. (8 punts)

- El projecte contribuirà de forma clara a un dels tres reptes plantejats:
construir sobirania alimentària, incrementar la resiliència al canvi climàtic, i
incrementar la resiliència a la crisi global. (6 punts)
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- El projecte no contribuirà de forma clara a cap dels tres reptes plantejats:
construir sobirania alimentària, incrementar la resiliència al canvi climàtic, i
incrementar la resiliència a la crisi global. (0 punts)

Capacitat del sol·licitant i plantejament (Puntuació màxima: 50)

- Formació - experiència del sol·licitant: (Puntuació màxima: 10)
- El sol·licitant acredita una formació i experiència elevades en l'àmbit del

projecte sol·licitat. (10 punts)
- El sol·licitant acredita una elevada formació però poca experiència, o bé

una dilatada experiència però poca formació. (8 punts)
- El sol·licitant acredita una formació i experiència moderades. (6 punts)
- El sol·licitant acredita una formació moderada i poca experiència, o bé una

experiència moderada però poca formació. (4 punts)
- El sol·licitant acredita poca formació i poca experiència. (2 punts)
- El sol·licitant no acredita ni formació ni experiència, o bé poca formació i

nul·la experiència, o bé poca experiència i nul·la formació. (2 punts)

- Model econòmic. Economia social i solidària: (Puntuació màxima: 10)
- El sol·licitant preveu desenvolupar el projecte sense ànim de lucre i en el

marc de l’economia social i solidària. (10 punts)
- El sol·licitant preveu desenvolupar el projecte sense ànim de lucre o en el

marc de l’economia social i solidària. (8 punts)
- El sol·licitant preveu, abans de la finalització del termini d’execució del

premi (31 desembre 202), esdevenir part de l’economia social i solidària. (6
punts)

- El sol·licitant pot acreditar que incorpora en el projecte certes mesures
pròpies de l’economia social i solidària. (4 punts).

- El sol·licitant preveu incorporar, abans de la finalització del termini
d’execució del premi (31 desembre 202) certes mesures pròpies de
l’economia social i solidària. (2 punts).

- Es tracta d’un projecte amb ànim de lucre i totalment al marge de
l’economia social i solidària. (0 punts).

- Descripció acurada, detallada i realista de les accions: (Puntuació màxima: 10)
- El projecte i les accions previstes estan exposades de forma acurada,

detallada i realista en la seva totalitat. (10 punts)
- El projecte i les accions previstes estan exposades de forma acurada,

detallada i realista de forma molt majoritària, i només manquen alguns
aspectes puntuals. (8 punts)
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- El projecte i les accions previstes estan exposades de forma mitjanament
acurada, detallada i realista. (6 punts)

- Manca concreció, claredat, i coherència en el global del projecte i les
accions previstes, tot i que es pot comprendre la finalitat del projecte i es
podria ajustar sense una reformulació de base. (4 punts)

- El projecte està clarament desestructurat, o bé és imprecís, abstracte i poc
realista, i tot i poder mantenir la idea principal caldria redactar-lo de nou. (2
punts)

- El projecte està totalment desestructurat i és totalment incoherent, i
caldria reformular-ne fins i tot la idea principal. (0 punts)

- Pressupost: (Puntuació màxima: 10)
- Pressupost ben definit i detallat, amb una distribució dels recursos

plenament adequada a les necessitats de les accions previstes. (10 punts)
- Pressupost ben definit i detallat, amb una distribució dels recursos

majoritàriament adequada a les necessitats de les accions previstes. (8
punts)

- Pressupost ben definit i detallat, però amb una distribució dels recursos en
general no del tot adequada a les necessitats de les accions previstes. (6
punts)

- Pressupost ben definit i detallat, però amb una distribució dels recursos
poc adequada a les necessitats de les accions previstes. (4 punts)

- Pressupost poc clar, amb mancances importants en la definició i el detall.
(2 punts)

- Pressupost totalment desestructurat i incoherent amb les accions
plantejades. (0 punts)

- Continuïtat del projecte més enllà de l’abast temporal del premi: (Puntuació
màxima: 10)

- En el projecte presentat s’inclou un pla de treball i de viabilitat sòlid i ben
definit per continuar amb el desenvolupament del projecte més enllà de
l’abast temporal del premi, a partir del qual es pot concloure que les
probabilitats que el projecte continui a mig i llarg termini són elevades. (10
punts)

- En el projecte presentat s’inclou un pla de treball i de viabilitat de caràcter
general, però ben argumentat i justificat, sobre la continuïtat del projecte a
mig i llarg termini. (8 punts)

- El projecte inclou un pla de treball i de viabilitat sobre la continuïtat del
projecte a mig i llarg termini que en termes generals és coherent però que
presenta certes mancances i/o falta de concreció. (6 punts)

- El pla de treball i de viabilitat sobre la continuïtat del projecte i la resta
d’informacions aportades en aquest sentit identifiquen l’horitzó a assolir
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però necessiten ser revisats a fons per tal d’esdevenir realistes i coherents.
(4 punts)

- Es copsa la voluntat de donar continuïtat al projecte un cop finalitzat el
període d’execució del premi però no s’aporta cap pla de treball i viabilitat
ni cap altra documentació que permeti concretar aquesta voluntat. (2
punts)

- No es preveu continuar amb el projecte un cop finalitzat el període
d’execució del premi. (0 punts)

10. Composició del jurat

El jurat dels “Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica - 2022” estarà format
pels 6 membres que es relacionen a continuació, els quals es comprometen a avaluar de
forma objectiva i rigorosa cadascuna de les candidatures presentades d’acord amb els
criteris de valoració establerts en les presents bases.

Astrid van Ginkel
Llicenciada en farmàcia i màster en biologia, especialitzada en etnobotànica.
Assessora tècnica, formadora i directora de Fitomón.

Joan Vallès Xirau
Catedràtic de botànica de la Universitat de Barcelona, membre de la secció de
Ciències biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans i integrant del grup de recerca
en Etnobotànica dels Països Catalans.

Laura Calvet Mir
Doctora en ciències ambientals, especialista en agroecologia i agrobiodiversitat.
Investigadora de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona -
Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora associada a la UOC

Marc Talavera Roma
Doctor en biologia especialitzat en etnobotànica i agroecologia. Impulsor i
president del Col·lectiu Eixarcolant.

Robert Savé Montserrat
Doctor en ciències biològiques. Investigador emèrit de l’IRTA - Institut de Recerca
Tecnològica Agrària, especialitzat en vitivinicultura i canvi climàtic.

Xènia Torras Martí
Enginyera tècnica agrícola. Especialista en biodiversitat cultivada. Responsable
del projecte Esporus, banc de llavors de l'associació l'Era.

11. Compromisos

Les candidatures presentades han de complir amb els següents compromisos:

a) Emprar el català o l’aranès durant el desenvolupament del projecte i en la
comunicació que se’n derivi.

b) Desenvolupar el projecte en el si del domini lingüístic català.
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c) Complir allò que estableix el Protocol de Nagoya sobre l’accés als recursos
genètics i a la distribució justa i equitativa dels beneficis derivats de la seva
utilització, d'acord amb la normativa vigent en aquest àmbit.

d) Desenvolupar les accions previstes abans de la finalització de l’any 2023.
e) En cas de ser premiades, indicar en el procés d’execució, i en la comunicació

posterior que se’n derivi, que es tracta d’un projecte guardonat en els “Premis
Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica” en l’edició 2022 i en la categoria i
posició que correspongui.

12. Normativa

Alhora, totes les candidatures participants a la convocatòria “Premis Eixarcolant per al
foment de l’etnobotànica 2022” accepten les normes següents:

a) Totes les dades facilitades han de ser correctes, veritables i completes.
b) El contingut de les propostes presentades ha de ser propi.
c) Qualsevol contingut presentat per les candidatures ha de respectar els drets de

propietat intel·lectual que se’n derivin..
d) No es permetrà la difusió o transmissió de continguts il·legals, difamatoris,

ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.
e) Els participants en els Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica 2022

cedeixen els drets necessaris per emprar el material audiovisual que es pugui
obtenir de les candidatures amb finalitats de comunicació. També autoritzen la
utilització del material presentat per l’elaboració de material divulgatiu amb
finalitats promocionals i de comunicació.

f) La presentació de candidatura implica automàticament l’acceptació d’aquestes
bases.

El Col·lectiu Eixarcolant (G66832981) com a entitat impulsora i organitzadora dels Premis
Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica, edició 2022, es reserva el dret d'excloure del
premi qualsevol candidatura que incompleixi allò establert en aquestes bases, sense
perjudici d'altres mesures legals.
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