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PREMIS SOLIDARIS ONCE CATALUNYA 2016 

 

 

PREÀMBUL 

 

Els PREMIS SOLIDARIS ONCE CATALUNYA es convoquen a Catalunya amb la finalitat 

de reconèixer i premiar aquelles persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació, etc., 

que realitzen una labor solidària en el seu entorn d'influència procurant la inclusió social de 

tots els ciutadans, la normalització i l'autonomia personal, l'accessibilitat universal, la vida in-

dependent, i que siguin coincidents amb els valors essencials de la Cultura Institucional de 

l'ONCE i la seva Fundació i la filosofia que impregna l'Economia Social i els objectius del 

Tercer Sector. Els Premis Solidaris ONCE 2016  enguany tindran com a protagonistes  els 

conceptes “Talent i Solidaritat.” 

 

A través d’aquests premis, es vol conscienciar la societat i donar exemple de les bones pràcti-

ques realitzades, bé sigui per empreses, institucions, autoritats o persones, amb la finalitat que 

el seu exemple es pugui estendre a tot tipus d'organismes públics o privats i individus. 

 

El reconeixement consisteix a destacar les iniciatives, accions i obres (individuals, 

col·lectives, professionals, institucionals, empresarials…) que, segons el parer del Jurat, les 

facin mereixedores d'aquest guardó i l'àmbit d'actuació del qual es desplegui a Catalunya. 

 

BASES 

 

El Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya convoca els PREMIS SOLIDARIS ONCE 

CATALUNYA 2016, amb la finalitat de reconèixer les persones físiques o jurídiques que 

destaquin per la seva labor solidària en el seu entorn d'influència. Aquest Consell i per a l'a-

torgament i concurs dels Premis, exposa les bases següents: 

 

1. Objecte dels Premis. 

 

Els premis s'atorguen a aquelles persones, empreses, ONG´s, entitats o institucions i progra-

mes o treballs de comunicació que, en opinió del Jurat, s'hagin compromès més, des dels seus 

diferents àmbits d'actuació, en els objectius exposats en el preàmbul d'aquestes bases. 

 

2. Periodicitat i calendari. 

 

Els Premis es concediran amb periodicitat anual.  

Entre la convocatòria i el lliurament s'estableix un període màxim d'un quadrimestre. De la 

convocatòria dels premis es donarà la màxima difusió als canals de suport i plataformes dels 

mitjans de comunicació social. 

 

Una vegada difoses les bases s'obrirà el termini de presentació de candidatures estimat en 

aproximadament 12 setmanes. En els 15 dies següents el Jurat haurà d'emetre el seu veredicte 

i en el mes posterior s'haurà de realitzar l'acte públic de lliurament de premis.  
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El calendari del Jurat i els premis serà el següent: 

 

Dimarts 3  de maig de 2016, reunió de constitució del Jurat. 

Des de l’endemà (4 de maig), convocatòria dels premis i difusió de les bases.  

Arrenca la presentació de candidatures.  

Dimecres  29 de juny, fi del termini per a la presentació de candidatures. 

Dimarts  12 de juliol de 2016, 2a reunió del Jurat i deliberació dels  premiats. 

Dijous 6 d’octubre de 2016, lliurament dels PREMIS SOLIDARIS ONCE CATALUNYA. 

 

3. Candidatures. 

 

Les candidatures seran públiques i obertes. Les pot proposar qualsevol persona física o jurídi-

ca. La seva selecció serà coordinada per la Secretaria dels premis que compilarà i classificarà 

les diferents propostes. El Jurat, a més d'emetre el veredicte, tindrà la potestat d'ampliar, mo-

dificar o reduir la totalitat de les candidatures que presenti la Secretaria.  

 

Les candidatures, així com la correspondència que generi la convocatòria d'aquests premis, 

hauran de ser remeses a la Secretaria dels PREMIS SOLIDARIS ONCE CATALUNYA , la 

seu de la qual s'establirà a la Secretaria del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya. 

 

4. Categories. 

 

S'atorguen cinc categories dels premis: 

 

4.1. A la Institució, Organització, Entitat, ONG que hagi destacat per la seva sensibilitat so-

cial durant l’any passat o bé per la seva llarga trajectòria o dedicació en pro dels drets 

socials dels més desafavorits. 

 

4.2. Al programa, article o projecte de comunicació (Televisió, Ràdio, Premsa Escrita i 

Premsa Digital), que hagi destacat per ocupar-se d'esdeveniments d'especial transcen-

dència en qualsevol matèria d'interès social, coincidents amb els valors essencials de 

l'ONCE i la seva Fundació i amb la filosofia que impregna l'Economia Social i els ob-

jectius del Tercer Sector. 

 

4.3. A la Persona Física de Catalunya que destaqui per la seva llarga trajectòria i dedicació 

solidària a tots aquells col·lectius que lluiten per guanyar-se un lloc a la Societat. 

 

4.4. A l'Empresa, preferentment de l'àmbit de l'economia social, que hagi contribuït de ma-

nera significativa a la promoció i inclusió laboral d'aquelles persones en risc d'exclusió. 

 

4.5. A l'estament de l'Administració Pública, que destaqui per desenvolupar programes i pro-

jectes continuats dins dels següents camps: prevenció de la discapacitat, la rehabilitació 

i la inclusió, l'accessibilitat universal en tots els seus àmbits i la supressió de barreres fí-

siques i mentals que afavoreixin la igualtat d'oportunitats per a tots. 
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5. Jurat. 

 

El jurat de Catalunya estarà conformat per, com a mínim, 7 membres, mantenint un equilibri 

entre persones de l'entorn ONCE i persones que en siguin alienes. 
 

- El President del Consell Territorial de la ONCE a Catalunya que actuarà com a President 

del Jurat, disposarà de vot de qualitat en cas d'empat i nomenarà al Secretari qui, entre al-

tres coses, estendrà acta del veredicte. 

- El Delegat Territorial. 

- Un representant del Consell General, un representant d’alguna de les organitzacions que con-

formen la Plataforma del Tercer Sector, un representant del COCARMI, un representant de 

l’Administració Pública i representants dels Mitjans de Comunicació. 

 

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i els premis no podran quedar deserts. 
 

President 

 

Enric Botí, President Consell Territorial ONCE Catalunya 

 

Secretari 

 

Kike Calvo, Cap del Gabinet de Comunicació ONCE Catalunya 

 

Jurat 

 

Xavier Grau, Delegat Territorial ONCE Catalunya 

Ana Peláez, Consellera General  Executiva de Relacions Internacionals  

i Expansió Exterior de  l’ONCE 

Manel Eiximeno,  Director del Centre Recursos Educatius CRE-ONCE- Barcelona 

Oriol Illa, President de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

Antonio Guillén , President COCARMI 

Josep Vidal , Director General d’Economia Social, Tercer Sector 

Cooperatives i l’Autoempresa de  Generalitat de Catalunya 

Leandro Lamor, Delegat de l’Agència EFE a Catalunya 

Enric Sierra, Adjunt al director de La Vanguardia 

Carles González, Director d’Informatius de RTVE Catalunya 

Esther Vera, Directora del diari ARA 

Christian Garcia, Director Esports de CCMA (TV3 i Catalunya Ràdio) 

Pepa Masó , Directora adjunta d’ El Punt Avui 

 

6. Entrega de premis. 

 

Els premiats rebran un diploma acreditatiu i una obra escultòrica que representa la materialitza-

ció del logotip de SOLIDARIS, en el transcurs d'un acte públic convocat a aquest efecte. 

 

7. Fitxa candidatures. 

 

S’adjunta model de fitxa per tal que els membres del Jurat facin arribar les seves candidatures.
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Proposta Candidatura 

 
 
Persona o entitat que fa la proposta:  
 
Telèfon de contacte:   
 
Nom persona o entitat proposada:  
 
Adreça postal:  
 
Adreça electrònica:  
 
Telèfon de contacte:  
 
Web:  
 
Argumentari:  
 
 
 
 
Categoria a la que es fa la proposta (marcar amb una creu): 
 

 A la Institució, Organització, Entitat, ONG. 
 Al programa, article o projecte de comunicació (Televisió, Ràdio,  

      Premsa Escrita i Premsa Digital). 
 A la Persona Física. 
 A l'Empresa. 
 A l'estament de l'Administració Pública. 

 
 
 
Moltes gràcies per fer-nos arribar la vostra proposta i col·laborar així amb els nostres 
Premis Solidaris. 


