Es convoquen els Premis La Confederació 2017 de reconeixement de les
millors iniciatives de gestió́ democràtica i de transformació social en el
Tercer Sector Social


Aquesta primera edició dels Premis La Confederació vol reconèixer les millors
iniciatives de gestió democràtica i de transformació́ social portades a terme per
organitzacions del Tercer Sector Social amb activitat econòmica en l’àmbit dels serveis
socials i d’atenció a les persones.



La Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, de
l’Ajuntament de Barcelona col·labora en aquesta edició dels Premis.

Barcelona, 2 de febrer de 2017.- La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, convoca
els Premis La Confederació 2017 per reconèixer les bones pràctiques desenvolupades per les
organitzacions per avançar cap a una gestió més democràtica i de transformació social. Poden participar
les entitats del Tercer Sector Social amb activitat econòmica que treballen en l’àmbit dels serveis socials i
d’atenció a les persones.
Els premis tenen dues categories: una per reconèixer accions innovadores destinades a avançar cap a
models de gestió més democràtica a les organitzacions del Tercer Sector; i una segona per reconèixer
accions amb impacte i voluntat de transformació social realitzades per aquestes organitzacions. Es
concediran, en cada una de les dues categories, un primer premi de 3.000 euros i un segon, amb un import
de 2.000 euros. A més, totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració
establerts, entraran a formar part d’un recull de bones pràctiques de gestió democràtica i de
transformació social, com a eina pensada per posar en valor el retorn social que generen les
organitzacions del Tercer Sector Social.
Segons Joan Segarra, President de La Confederació “Els Premis són una oportunitat privilegiada per
visibilitzar no només què fa el Tercer Sector, sinó també com ho fa. Amb aquesta iniciativa volem contribuir
al reconeixement social del Tercer Sector com a sector amb alt impacte social i econòmic, posant en valor
models de gestió propis de l’Economia Social”.
El termini per a la presentació de candidatures es tancarà el dia 3 de març a les 13:00 h. Les organitzacions
interessades poden presentar les seves propostes a través del formulari habilitat a tal efecte a l’adreça
web www.laconfederacio.org.
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 des d’una voluntat expressa no mercantil
ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció
domiciliària, l’educació infantil, 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.
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