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PREMIS AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
JOSEP M. PIÑOL
21a edició
Lliurament el 20 de novembre de 2018

Convocatòria
La Fundació Acció Solidària Contra l’Atur convoca la 21ª edició d’aquests premis
L’objectiu és reconèixer la innovació i la trajectòria de les entitats i empreses que treballen a
favor de crear o consolidar ocupació

Procés de sol·licitud
Els formularis d’inscripció als premis es poden obtenir a la web www.acciosolidaria.cat o
demanar-los per correu electrònic a info@acciosolidaria.cat a la seu d’Acció Solidària Contra
l’Atur: c/ Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a, tel. 93 217 02 88.

El termini de presentació finalitzarà el divendres 28 de setembre de 2018
La documentació ha de ser tramesa a Acció Solidària Contra l’Atur.

Jurat










Oriol Romances - president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat.
Anna Gudiol – col·laboradora en diverses entitats socials.
Pilar Mercadé - experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació.
Inma Noguera – treballadora social. Membre del Patronat de la fundació.
Ampar Porcel – treballadora social i pedagoga.
Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB).
Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Membre del Patronat de la fundació.
Miquel Verdaguer – secretari del Patronat de la fundació. Actuarà com a secretari del Jurat.
Estanislau Sunyer – comissió d’acció social del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya.

Veredicte
La decisió del Jurat es farà pública durant l’acte de lliurament dels premis el dimarts 20 de
novembre del 2018, a les 19 hores, al Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”, passeig de Sant
Joan, 108, de Barcelona.
Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertany a una generació que va optar pel compromís
polític i social, des del seu cristianisme, en l’època franquista. Fou un dels fundadors de l’editorial
Estela i va col·laborar en nombroses revistes. L’any 1981 va fundar Acció Solidària Contra l’Atur
juntament amb Joan N. García-Nieto, Mercè Closa, J. M. Sagristà, entre d’altres, i amb
associacions de caràcter social, i va procurar mantenir-la desvinculada de tendències partidistes.
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La nostra fundació, sempre sensible i amatent al mercat sociolaboral, convida totes les
entitats i empreses que tinguin com a objectiu la creació de llocs de treball a participar en
els premis Piñol 2018.

Premi a la millor iniciativa innovadora a favor de l’ocupació
laboral
Aquest premi a la innovació vol reconèixer l’esforç en la recerca i en l’aplicació de noves
maneres de treballar a favor de l’ocupació laboral i la creació de treball digne. El premi s’adreça
especialment a persones i col·lectius en situació de precarietat laboral a causa de l’edat, manca
de formació o realitats personals complexes i amb dificultat d’accés a les entitats financeres.
La innovació permet adaptar-se a les noves necessitats d’una societat en canvi mitjançant el
disseny del projecte, el seu desenvolupament, la metodologia d’avaluació, la inserció en la
comunitat i el treball en xarxa.
Els projectes han de ser presentats per entitats en funcionament que disposin d’un projecte en
curs d’execució o operatiu des de fa tres anys com a màxim.

Participants
Persones individuals o organitzacions amb personalitat jurídica pròpia, ja siguin entitats,
empreses o altres iniciatives col·lectives d’autoocupació.

Documentació que cal lliurar






Formulari de presentació degudament emplenat en què es farà constar l’objectiu del projecte
i els resultats, fent especial atenció a la descripció del factor o factors que es considera que
el fan innovador.
Extensió màxima: 10 fulls DINA4.
1 còpia en CD o USB del formulari i del projecte presentat.
Darrera memòria publicada de l’entitat i, per a entitats de creació recent, informe d’activitats
previstes i breu descripció dels promotors.
Qualsevol altra documentació escrita o gràfica que l’entitat consideri que complementa la
informació anterior.

Transcorreguts dos anys, es procedirà a la completa destrucció de la documentació dels projectes no
premiats.

Dotació del premi
10.000 euros, que s’han de destinar al projecte presentat.

Criteris d’avaluació


El caràcter innovador en qualsevol dels aspectes de la iniciativa.
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L’impacte social i laboral del projecte, facilitador que les persones joves puguin integrar-se
amb més eficàcia i rapidesa al mercat de treball.
Es valorarà especialment el programa i les perspectives de posar-lo en marxa i de
continuïtat.
Es valoraran positivament les memòries de les entitats que recullin les dades econòmiques.
La mateixa entitat no pot presentar-se al premi “innovació” i al de “trajectòria”.
No podran optar al premi les entitats que ja han estat premiades en els darrers 5 anys.

Premi a la trajectòria a favor de l’ocupació laboral
Aquest premi vol reconèixer l’esforç d’aquelles entitats que de fa temps han assumit com a
missió la lluita contra l’exclusió de persones i col·lectius amb dificultats especials (manca de
formació, edat, dificultat d’accés a les entitats financeres, fracàs escolar, etc.) per accedir al món
laboral.
Les candidatures han de ser presentades per la mateixa entitat i es valorarà qualsevol mostra de
suport a persones, entitats o xarxes vinculades al món de la inclusió laboral.

Participants
Organitzacions amb personalitat jurídica pròpia, ja siguin entitats, empreses o altres iniciatives
col·lectives d’autoocupació que tinguin més de cinc anys de trajectòria efectiva.

Documentació que cal lliurar






Formulari de presentació degudament emplenat en què es farà constar:
- Identificació de l’entitat.
- Descripció del motiu o motius pels quals es considera que l’entitat mereix el premi.
- Extensió màxima: 10 fulls DINA4.
1 còpia en CD o USB del formulari.
Darrera memòria publicada de l’entitat.
Qualsevol altra documentació escrita o gràfica que es consideri rellevant per donar suport a
la candidatura.

Transcorreguts dos anys, es procedirà a la completa destrucció de la documentació dels projectes no
premiats.

Dotació del premi
10.000 euros, que s’han de destinar al projecte presentat.

Criteris d’avaluació


La coherència contrastada de l’entitat en la seva trajectòria.
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L’impacte social i laboral dels projectes desenvolupats, facilitadors que les persones joves
s’integrin al mercat de treball.
Es valora el treball en xarxa de l’entitat.
Es valoraran positivament les memòries de les entitats que recullin les dades econòmiques.
La mateixa entitat no pot presentar-se al premi “innovació” i al de “trajectòria”.
No podran optar al premi les entitats que ja han estat premiades en els darrers 5 anys.

Amb el suport de
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