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Formulari de candidatura | Premis Parc a taula 2019  
 

 
 

Informació relacionada:  
Anunci de la convocatòria que incorpora les bases específiques dels Premis del Parc a taula 2019. 

 

 

Dades de qui proposa la candidatura 

Raó social Data     

Marca comercial Signatura i segell     
 

Nom i cognoms del representant 

Telèfon 

Correu-e 

Adreça i població 

Dades de l’actuació o projecte presentat 

Títol del projecte 

Territori on té impacte el 
projecte (possibilitat d’opció 
múltiple) 
 

☐ 1. Parc de la Serralada de Marina 

☐ 2. Parc de la Serralada Litoral 

☐ 3. Parc del Castell de Montesquiu 

☐ 4. Parc del Foix 

☐ 5. Parc del Garraf 

☐ 6. Parc del Montnegre i el Corredor 

☐ 7. Parc d’Olèrdola 

☐ 8. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

☐ 9. Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera 

Població, adreça o coordenades  
del lloc del projecte 

Persona responsable 

El seu telèfon  El seu correu-e   

Enllaços (web, xarxes 
socials, notícies..) 

mailto:parcataula@diba.cat
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&01/022019000705.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&01/022019000705.pdf&1
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Modalitat del premi a la 
que es presenta 
(possibilitat d’opció 
múltiple) 

☐ 1. Distinció a la contribució en recerca, recuperació o promoció de races i 
varietats agroalimentàries pròpies del territori. 

☐ 2. Distinció a la contribució en recerca, recuperació o promoció del 
patrimoni cultural o natural. 

☐ 3. Distinció a la contribució i promoció de la cuina de proximitat i la venda 
de productes agroalimentaris i artesania de proximitat. 

☐ 4. Distinció a la participació o promoció en projectes territorials o temàtics 
associatius vinculats a la visió de Parc a taula. 

☐ 5. Distinció a la pro-activitat i participació en relació al programa Parc a 
taula. 

☐ 6. Distinció al millor Plat Parc a taula. 

☐ 7. Distinció a la imatge i desenvolupament de marca en producte o servei 
sostenible i/o saludable. 

Resum de 
l’actuació/projecte 
(750 paraules) 

Per què creus que l’hem de 
premiar? (justificació dels 
mèrits en base als criteris 
elegibles) 

Fotografia  Caldrà enviar una fotografia representativa del projecte a parcataula@diba.cat. 

 
Podeu adjuntar qualsevol documentació que complementi aquesta candidatura. 
S’aconsella enviar una còpia de la documentació a parcataula@diba.cat  
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