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Acte d’entrega dels Premis La Confederació 2017                    

de reconeixement a les millors iniciatives en gestió́ 
democràtica i transformació social per a organitzacions del 

Tercer Sector Social 

 
 El proper 30 de maig s’entreguen els Premis La Confederació de reconeixement a 

les millors iniciatives en gestió democràtica i transformació́ social per a 
organitzacions del Tercer Sector Social a Catalunya. 

 Durant l’entrega dels premis es presentarà la publicació Experiències inspiradores 
de gestió democràtica i transformació social en el Tercer Sector Social. 

 Els Premis La Confederació 2017 compten amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.  

 

[30.05.2017-Barcelona] El proper dimarts 30 de maig a les 17,15 h, es farà l’entrega dels 
Premis La Confederació 2017 al Palau Robert de Barcelona. Els Premis reconeixen dues 
categories: una per impulsar accions innovadores destinades a avançar cap a models de 
gestió democràtica a les organitzacions del Tercer Sector i una altra per fomentar accions 
amb impacte i voluntat de transformació social realitzades per aquestes organitzacions. Es 

lliuraran dos reconeixements en cadascuna de les dues categories, un primer premi dotat amb 
3.000 euros i un segon amb un import de 2.000 euros. 

Aquesta primera edició dels Premis La Confederació ha despertat un gran interès entre les 
entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ja que posa en valor una manera de gestionar 
democràtica i inclusiva amb capacitat transformadora. S’han rebut 23 candidatures, totes elles 
interessants per l’alt component d’innovació que incorporen, fet que ha provocat que La 
Confederació hagi realitzat la publicació Experiències inspiradores de gestió democràtica 

i transformació social en el Tercer Sector Social, amb la voluntat de reconèixer i 
visualitzar totes i cadascuna de les iniciatives presentades, pel seu valor d’aportació i pel seu 
caràcter inspirador de cara a reforçar la governança democràtica en el si de les organitzacions 
i reivindicar la capacitat transformadora del Tercer Sector Social.  

La Confederacio Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, convoca els 
Premis La Confederació 2017 per fomentar el reconeixement del Tercer Sector Social com 
a sector generador d’activitat econòmica a través de models de gestió que aprofundeixen en 

la qualitat democràtica i en la transformació social. 

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats 
no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis 
d’atenció a les persones al nostre país. 

En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions que, des d’una voluntat expressa no 
mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu 

i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb 
infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la 
discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.  

L’acte està obert a la premsa i posteriorment es podran prendre declaracions del 
Sr. Joan Segarra, President de La Confederació.  
 
Per més informació: Gemma Huerta | projectes@laconfederacio.org | 932 688 560 o bé  

619542060. 

 


