
Bases dels Premis  
a la Innovació Rural
2a edició – Catalunya Central i Lluçanès

Col·labora



1. Resum dels Premis

Els reptes del món rural són múltiples, variats i continuats. Cada vegada són més accentuats i és més urgent 
afrontar-los si volem assegurar la supervivència del món rural.

Una de les primeres iniciatives que va impulsar la Càtedra del Món Rural és el canvi de discurs, de vegades, negatiu 
i pessimista sobre la realitat a pagès. És veritat que molts llocs de la Catalunya Rural travessen moltes dificultats: 
despoblació, abandonament, contaminació del sòl, falta d’aigua, envelliment de la població, falta de llocs de 
treball, fuita del talent, etc. Però alhora en els territoris rurals també s’estan obrint grans oportunitats.

Per això es van crear uns premis específics que pretenen afavorir iniciatives innovadores en el món rural per 
contribuir a canviar el relat i aconseguir construir-ne un de positiu. Gràcies al suport del Departament d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en aquesta segona edició el premi se 
centrarà en dues iniciatives innovadores a la Catalunya Central i el Lluçanès. 

Aquest segon any es convoquen dos premis a la innovació rural dotats cadascun amb 5.000 €. Les iniciatives que 
es presentin han de ser incipients: han d’haver passat fins a un màxim de 5 anys des de la seva creació:

•  Ajut a una iniciativa innovadora al món rural del Lluçanès

•  Ajut a una iniciativa innovadora al món rural de la Catalunya Central

La Càtedra té una mirada holística, per tant, les iniciatives que es presentin als Premis poden emmarcar-se en 
qualsevol àmbit d’actuació: educació, cultura, economia, social, salut, habitatge, tecnologia, alimentació, etc.
El jurat valorarà positivament que, a més a més de ser iniciatives innovadores, contribueixin a:

•  Fer xarxa amb altres organitzacions del territori.

• Millorar la sostenibilitat del món rural.

• Frenar la despoblació.

• Impulsar idees innovadores i inspiradores.

•  Mostrar la coherència contrastada de l’entitat o equip impulsor evidenciada en la seva trajectòria.

• Exercir l’impacte social del projecte presentat.

2. Jurat

El jurat estarà format per set persones: sis membres de les entitats promotores de la Càtedra i una persona 
en representació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Actuarà com a secretaria una persona de l’equip de 
coordinació de la Càtedra.

Les entitats promotores de la Càtedra són:

•   Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

•  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (DACC)

•  Creacció - Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement

•  Consorci del Lluçanès

• Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

• Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)
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3. Calendari

El calendari establert per a aquest premi és el següent:

•  30 de maig. Obertura del període de presentació de les iniciatives que volen optar als Premis a la Innovació Rural

• 26 de juny. Data límit de presentació de les iniciatives

•  Del 27 de juny al 7 de juliol. Revisió de les iniciatives rebudes per part del jurat

•  Finals de juliol. Lliurament dels Premis a les persones guanyadores

4.  Àmbit d’actuació o influència de les iniciatives

Els projectes o iniciatives que es presentin s’hauran de desenvolupar a la Catalunya Central o a les comarques 
centrals, una regió definida al Pla territorial general de Catalunya (Idescat, 2009) que inclou les comarques de 
l’entorn dels trams alt i mitjà dels rius Llobregat i Ter: el Berguedà, el Solsonès, el Bages, l'Anoia, Osona i el Moianès.
 

5. Presentació de les candidatures

Per presentar-se als premis cal descarregar-se el formulari de participació al Premi del web del Consorci del 
Lluçanès i emplenar-lo. Si es considera que es disposa d’informació addicional i complementària interessant perquè 
el jurat pugui avaluar la proposta s’hi pot afegir.

•  La inscripció al premi es pot fer única i exclusivament a través del formulari d'inscripció.

•  L’equip de la Càtedra i tots els seus col·laboradors tractaran el material aportat confidencialment. 

• Un cop enviat el formulari no s’hi poden fer canvis.

Aquest segon any els dos premis que es lliuraran seran:

• Premi a una iniciativa innovadora al Lluçanès

•  Premi a una iniciativa innovadora a la Catalunya Central

6.  Premi a una iniciativa innovadora al Lluçanès

• La iniciativa pot ser d’una associació, empresa, etc.

• Dotació de 5.000 €.

•  Les idees de llançament de noves iniciatives en el territori o que estiguin en funcionament fa menys de 5 anys han 
de fer especial èmfasi en:

   1.  La capacitat de generar efecte mirall en altres iniciatives.

   2.  La creació i desenvolupament de llocs de treball per a persones joves del territori.

   3.  L’impacte social i ecològic positiu al territori.

   4.  El treball en xarxa amb altres projectes del territori.

   5.  La capacitat d’escalar el projecte a altres territoris (pel propi projecte o arribant a acords amb altres).

   6. La incidència tecnològica

•  Les organitzacions han de tenir la seva social al Lluçanès.

•  L’import del premi ha d’anar destinat íntegrament al projecte que es presenti als Premis.
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7.  Premi a una iniciativa innovadora a la Catalunya Central 

•  La iniciativa pot ser d’una associació, empresa, etc.

• Dotació de 5.000 €.

•  Les idees de llançament de noves iniciatives en el territori o que estiguin en funcionament fa menys de 5 anys han 
de fer especial èmfasi en:

   1.  La capacitat de generar efecte mirall en altres iniciatives del territori.

   2.  La capacitat per empoderar les persones del territori.

   3.  El desenvolupament de llocs de treball per a persones del territori.

   4. L’impacte social i ecològic positiu en el territori.

   5. El treball en xarxa amb altres projectes del territori.

   6.  La capacitat d’escalar el projecte a altres territoris (pel propi projecte o arribant a acords amb altres).

8. Normes per participar en els premis

Totes les persones participants en els Premis a la Innovació Rural 2022 accepten les normes de participació 
següents:

a)  Totes les dades facilitades per les persones participants han de ser correctes, veritables i completes.

b)  El contingut de les propostes presentades per les persones participants ha de ser propi.

c)  Qualsevol contingut presentat per les persones participants ha de respectar els drets de propietat intel·lectual 
que se’n derivin.

d)  No s’han de transmetre o difondre continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la 
dignitat de les persones.

e)  Els participants en els Premis a la Innovació Rural 2022 cedeixen els drets necessaris per filmar, fotografiar les 
presentacions, utilitzar les imatges dels participants i les presentacions amb finalitats de comunicació. També 
autoritzen la utilització del material presentat i obtingut durant el premi per a l'elaboració i divulgació de butlletins 
de notícies, notes de premsa, xarxes socials, blogs, etc., amb finalitats promocionals i de comunicació.

f)  Cada entitat participant només pot presentar un projecte.

g)  Per al premi del Lluçanès, l’empresa/organització i/o el projecte han d’estar ubicats al Lluçanès.

h)  Per al premi de la Catalunya Central, l’empresa/organització i/o el projecte han d’estar ubicats a la Catalunya 
Central.

i)  La data límit per rebre projectes és el 26 de juny del 2022 (l'organització es reserva el dret d’ampliar el termini).

j)  Les entitats guanyadores es comprometen a recollir el premi el dia de l’atorgament.

k)  La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

l)  L’organització es reserva el dret de demanar l’ampliació dels projectes per conèixer-los millor.

Els participants poden enviar la seva sol·licitud i fer les seves presentacions en qualsevol de les llengües següents: 
castellà, català o anglès. L'organització del Premis a la Innovació Rural 2022 es reserva el dret d'excloure del premi 
qualsevol participant que incompleixi les normes de participació establertes en aquestes bases i condicions, sense 
perjudici d'altres mesures legals. Per a qualsevol dubte o consulta, contacteu amb nosaltres escrivint un correu 
electrònic a catedra.monrural@uvic.cat amb l'assumpte "Premis a la Innovació Rural 2022”
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