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BASES DEL CONCURS “BOSCOS I CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA”
EN EL MARC DE FUTUREforest
FUTUREforest és un projecte INTERREG IVC, cofinançat amb fons europeus, al qual
hi participa el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), juntament amb altres
sis socis en representació de les administracions o les institucions oficials de recerca
forestal de Brandenburg (líder del projecte), Gal·les, Alvèrnia, Letònia, Bulgària i
Eslovàquia.
En el marc d’aquest projecte s’ha plantejat la celebració d’un concurs sobre “Canvi
climàtic i gestió forestal”. La idea consisteix en que cada país soci organitzi un
concurs de treballs o articles sobre el canvi climàtic i els boscos del seu país, adreçat a
estudiants. El premi dels set concursos consistirà en convidar (amb les despeses
pagades) als guanyadors a participar a la Conferència de Cardiff (Cymru-Gal·les) a
finals de novembre d’engany.
Des de l’aprovació d’aquest projecte, la Direcció General del Medi Natural ha comptat
amb la col·laboració del Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF), del
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre de la Propietat Forestal
(CPF) i l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC).
L’organització d’aquest concurs compta amb la col·laboració de la Subdirecció General
d’Educació i Informació Ambiental (SGEIA) i el suport específic del Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya.
BASES
El DMAH, amb la intenció de fomentar la sensibilització ambiental, convoca el premi
“BOSCOS I CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA”.
1. Poden participar-hi tots el estudiants majors de edat, matriculats en un curs
universitari o de grau superior de Formació Professional a Catalunya pel curs
2010/2011 el dia de lliurament del seu treball.
2. La temàtica dels treballs presentats és sobre com afecta el canvi climàtic als
boscos de Catalunya i han de consistir en un article sobre com els boscos
catalans s’estan veient i es veuran afectats pel canvi climàtic. Tant si es tracta
d’un article tècnic (al qual es plantegi, per exemple, com reduir els efectes
negatius del canvi climàtic als terrenys forestals) com si es tracta d’un treball
narratiu (p.e. una història imaginària o una suposada nota de premsa
ambientada en el futur sobre els efectes que ha produït o està produint el canvi
climàtic). Es valorarà especialment el realisme, es a dir, que el treball es basi
en dades o escenaris contrastats (p.e. “2n Informe del Grup d’Experts en Canvi
Climàtic de Catalunya”).
3. Els treballs hauran de tenir una extensió d’un màxim de 10 pàgines DIN A4
amb si escau fins a 3 pagines d’annexos A3 (mapes, plànols, grafics,...).
Hauran d’estar escrits en català i s’haurà d’adjuntar un resum en anglès d’una
pagina.
4. L’autor del treball garantirà l’autoria i l’originalitat del treball presentat al premi,
així com que no és còpia ni modificació de cap altre.
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5. El termini de presentació dels treballs finalitza el 15 de octubre de 2010,
inclusivament.
6. Els treballs impresos es podran presentar de dues maneres:
a. per correu certificat al Cap del Servei de Gestió Forestal. Direcció
General del Medi Natural. Departament de Medi Ambient i Habitage (c.
Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona)
b. en format WORD o PDF per correu electrònic adreçat a
futureforest@ctfc.cat
Indicant clarament el nom i les dades de contacte de l’autor (adreça, telèfon i
direcció de correu electrònic).
7. Juntament amb el treball s’haurà d’adjuntar:
- Còpia del DNI del autor
- Còpia de la matrícula del curs 2010-2011 (en cas de no haver-se
matriculat encara, la del curs anterior)
- Declaració signada per l’autor que el treball lliurat és original i inèdit
(no divulgat en cap idioma ni en cap mitja de difusió) i que no té cap compromís
de drets d’edició.
8. El DMAH premiarà només un treball dels presentats, amb la participació del
guanyador a la Conferencia Internacional FUTUREforest al País de Gales els
18 i 19 de Novembre de 2010, amb les despeses pagades.
9. El premi es podrà declarar desert si el jurat considera que cap dels treballs
presentats no assoleix una qualitat suficient.
10. Els autors mantindran la propietat intel·lectual dels treballs.
11. El DMAH tindrà dret a publicar el treball premiat, amb exclusivitat durant 6
mesos després del dia de la resolució del concurs.
12. El treball premiat, en cas de ser publicat o difós posteriorment, caldrà que faci
constar que ha estat objecte del Premi “BOSCOS I CANVI CLIMÀTIC A
CATALUNYA”.
13. El jurat serà presidit per la Directora General del Medi Natural del DMAH, i
constituït per dos representants de la Direcció General de Medi Natural, un
representant del CPF, un representant de l’OCCC, un representant de la
SGEIA, un representant del CREAF, un representant del CTFC, un
representant de TV3 i un representant del Periodico de Catalunya. El veredicte
del jurat serà inapel·lable.
14. El premi “BOSCOS I CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA” serà adjudicat el 30
d’octubre de 2010.
15. Un cop adjudicat el premi, no es retornaran els originals presentats.
16. El DMAH no mantindrà correspondència amb els autors que es presentin al
premi ni facilitarà informació sobre la classificació i la valoració de les obres.
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17. El DMAH es reserva el dret de canviar sense prèvia comunicació les bases de
la convocatòria.
18. La presentació dels treballs a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació
íntegra i incondicional de totes les bases.

