PREMIS a les MILLORS PRÀCTIQUES
AGROECOLÒGIQUES
a la PROVÍNCIA de CASTELLÓ

LLAURANT
UN FUTUR
SOSTENIBLE
www.llaurant.com

Convocatòria Premis Llaurant un Futur Sostenible-Diputació de Castelló
BASES PREMIS 2022
La Fundació Cívica Novessendes juntament amb la Diputació de Castelló, convoca aquests premis
a la Innovació en Agroecologia a la província de Castelló. Amb aquests premis Novessendes i Diputació
de Castelló volen reconéixer a aquelles persones o entitats (elaboradores, agricultores i promotores del
consum) que han contribuït amb la seua trajectòria professional i/o personal a desenvolupar aquest
model agroecològic i de gestió dels agrosistemes que conjumina la producció d’aliments de qualitat i la
conservació de recursos naturals. Considerant l’agricultura i la ramaderia ecològica com a motor essencial
per fer front als reptes identificats al sector, com ara: la creació d’ocupació, la conservació i millora de la
biodiversitat, la mitigació/adaptació del canvi climàtic, la sobirania alimentària, l’escassetat d’aigua i el
desenvolupament rural sostenible i la despoblació dels municipis d’interior de la província de Castelló.

Modalitats:
1. Dona i emprenedoria rural sostenible.
2. Agroecologia i despoblació.
3. Estratègies europees cap als ODS: de la granja a la taula i biodiversitat.
BASES DELS PREMIS
Característiques
PRIMERA. EL PREMI A DONA I EMPRENEDORIA RURAL SOSTENIBLE. La trajectòria de la candidata
haurà de tindre relació amb el desenvolupament de sistemes sustentables (com a productores,
elaboradores o comercialitzadores) fonamentats en els principis agroecològics i socioeconòmics
promoguts pels moviments agroecològics i d’agricultura ecològica, l’objectiu fonamental de la qual siga
l’obtenció d’aliments i matèries primeres de màxima qualitat, respectant el medi ambient i conservant la
fertilitat de la terra, mitjançant la utilització òptima dels recursos locals, potenciant les cultures i els valors
ètics del desenvolupament rural sostenible i la qualitat de vida de la població.
SEGONA. EL PREMI A AGROECOLOGIA I DESPOBLACIÓ. S’atorga a la trajectòria de persones, empreses
o entitats en actiu que hagen contribuït de manera notòria a la promoció de l’agroecologia i
l’agricultura/ramaderia ecològica en municipis de l’interior de Castelló. Es valorarà la dinamització
territorial, les pràctiques de sostenibilitat, la generació d’ocupació i lapotencialitat de fixar població en
aquests municipis.
TERCERA. EL PREMI A ESTRATÈGIES EUROPEES CAP ALS ODS: de la granja a la taula i biodiversitat.
S’atorga a la trajectòria de persones, empreses o entitats que hagen contribuït de manera notòria a la
generació i difusió del coneixement/innovació en el sector agroecològic en relació als ODS i el Pacte
Verd Europeu. L’actuació candidata haurà de tindre relació amb el desenvolupament de sistemes
sustentables de producció agrària fonamentats en els principisagroecològics i socioeconòmics
promoguts pels moviments agroecològics i d’agricultura/ramaderia ecològica, l’objectiu fonamental de
la qual siga l’obtenció d’aliments i matèries primeres de màxima qualitat, respectant el medi ambient i
conservant la fertilitat de la terra, mitjançant la utilització òptima dels recursos locals, potenciant la
biodiversitat, les cultures i els valors ètics del desenvolupament ruralsostenible i la qualitat de vida de
la població.
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Presentació de Candidatures
QUARTA. Qui presente la candidatura ha de completar un formulari existent en la web de Novessendes,
podent adjuntar documentació addicional dins del mateix formulari. Aquesta informació addicional
poden ser documents i treballs, publicats o no, que considere oportuns. Formulari per a presentar les
candidatures; https://forms.gle/jiSTfJDCtefsVMmVA
QUINTA. Totes les candidatures de totes les modalitats, podran ser proposades per persones, grup de
persones, empreses o entitats, relacionades amb el sector, inclosos els membres del Jurat. Queda exclosa
en la candidatura qualsevol persona, empresa o activitat vinculada amb l’entitat convocant (Fundació
Novessendes i Horta del Rajolar). També queden excloses les candidatures que el Jurat considere que
existeix un conflicte d’interessos i puguen alterar els criteris d’equitat i transparència dels premis.
Termini i lloc de presentació
SISENA: El termin i de presentació de les candidatures s’obrirà el pròxim 8 de juliol i finalitzarà l’1 de
setembre del 2022. Totes les candidatures i presentació de documentació es realitzaran per mitjà del
formulari en línia.
Per a més informació;
Fundació Cívica Novessendes
Av. Primer de Maig, 23
CP12549 Betxí
Telèfon: 964620010
e-mail: info@novessendes.org
Composició i decisió del Jurat
SEPTIMA. Segons els criteris de puntuació es nomenarà un jurat compost entre 6 i 12 persones
coneixedores del sector agroalimentari ecològic i representants de Diputació de Castelló. Així mateix es
nomenarà una Comissió Tècnica mixta (Novessendes i Diputació de Castelló) que realitzarà una
preselecció de les candidatures.
OCTAVA. El jurat deliberarà sobre les candidatures presentades i emetrà un veredicte, que es donarà a
conéixer en l’Acte Públic de Lliurament dels Premis. Així mateix, el document raonat de la decisió del
Jurat serà divulgat en la web de Novessendes, l’endemà de la seua emissió. A les candidatures no
premiades s’els comunicarà per mitjà d’un correu electrònic.
Tipus i acte de lliurament
NOVENA. Els premis de les 3 modalitats consistiran en 1000 euros per modalitat i una escultura en
ferro commemorativa dels “PREMIS LLAURANT-DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ” acreditativa d’aquesta
concessió. A més, els qui reben un premi gaudiran de difusió en els mitjans audiovisuals i de premsa.
DÈCIMA. Totes les candidatures i persones premiades seran convidades a l’acte de lliurament dels
mateixos i a totes les sessions de la Setmana de la Sostenibilitat de Betxí. Aquesta invitació inclou la
inscripció, documentació, i manutenció durant aquest, així com el desplaçament al lloc de celebració.
Clausura final
UNDECIMA. Els Premis podran declarar-se deserts si el jurat així ho considera.
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Criteris de valoració Puntuació
Modalitat 1

Modalitat 2

Modalitat 3

1. Acció protagonitzada per dona/dones.

5

2. Aspectes de sostenibilitat
ambiental innovadors;
(biodiversitat, recuperació de
llavors tradicionals, regeneració
del sòl, compost i gestió de
residus…)

5

5

5

3. Aspectes de sostenibilitat social
innovadors: (perspectiva de
gènere, salaris justos, conciliació,
relació amb qui proveeix, relació
amb la cultura i el territori…)

5

5

5

4. Aspectes de sostenibilitat
econòmica innovadors (finances
ètiques, promoció de l’economia
del bé comú i altres economies
transformadores, pla de viabilitat
econòmica, estratègies
d’optimització de recursos…).

5

5

5

5

5. Accions contra la despoblació en
municipis de l‘interior de Castelló.
6. Capacitat de generació
d’ocupació i relleu generacional.

5

5

5

7. Dinamització del territori i
desenvolupament rural
sostenible.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8. Participació en xarxes.
9. Estratègies de comercialització i
comunicació innovadores.

5

10. Contribució Pacte Verd i
estratègies europees.

TOTAL MÀXIM PUNTS

40

40

40
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