GUARDÓ
BLANQUERNA-PIMEC

IMPULSEN

Objectiu
L’objectiu del Guardó BLANQUERNA–PIMEC IMPULSEN és el reconeixement de bones pràctiques amb
projecció formativa sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el medi empresarial.
Aquest guardó dona rellevància i visibilitat a aquells projectes o activitats que tenen lloc en l’àmbit empresarial i que incorporem accions de sensibilització, formació, procediment o cultura organitzativa en el full
de ruta de l’agenda 2030 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per les Nacions
Unides.
Cada edició podrà centrar-se en qualsevol dels 17 objectius. Amb tot, atesa la relació amb els PREMI BLANQUERNA IMPULSA adreçat a centres educatius de Catalunya, Andorra i Balears, per al curs 2019-2020,
tindran una valoració prioritària aquells que centrin la seva acció en els ODS núm. 3 “Salut i Benestar” i núm.
5 “Igualtat de gènere”. La finalitat de la I edició és promoure i donar a conèixer accions que s’hagin dut a
terme durant el curs 2019-2020.

Destinataris
Socis d’Empreses associades a la patronal PIMEC, que participin o hagin participat en accions formatives
amb joves (en pràctiques o treballadors de menys de 30 anys).

Categories
Una categoria que podrà incorporar la tipologia de microempresa, petita empresa, mitjana empresa
i autònoms.

Requisits
1. S’acceptaran només candidats que a través dels informes reflecteixin accions o projectes executats
amb anterioritat al termini del lliurament. Concretament, abans del 14 de maig del 2020.
2. Cada empresa sòcia de PIMEC podrà presentar només una acció o projecte.
3. Els documents vinculats a l’acció o projecte els ha d’elaborar l’empresa.
Per optar al guardó caldrà presentar:
a. Informe de l’activitat:
- Origen
- Objectius
- Destinataris
- Característiques
- Desenvolupament
- Impacte formatiu sobre els joves
- Nombre de joves/any implicats en el projecte
- Aportació qualitativa o valor afegit en relació als ODS
- Avaluació de l’actuació.

També pot incorporar-se una relació i reculls dels convenis de col·laboració establers amb escoles i/o
instituts. Màxim de 15.000 caràcters.
b. Documentació gràfica de l’activitat. Possibles suports
- Fotografies
- Vídeos
- Audiovisuals,
- Pòsters
- etc.
c. Diari de testimonis:
Breus relats i/o testimonis de la incidència formativa i transformació cultural, sempre que es tingui
aquesta oportunitat
4. La documentació es pot redactar en català o castellà.

Termini de presentació
1. Els documents es faran arribar digitalment BLANQUERNA-URL, a través del lloc web específic (www.
premisblanquernaimpulsa.com). Caldrà emplenar el formulari d’inscripció corresponent. També caldrà
identificar clarament el/s responsables del projecte.
2. La documentació s’haurà de lliurar entre el 3 de febrer de 2020 i el 14 de maig de 2020. No s’acceptarà
cap document rebut després de les 24 h de la data límit de presentació.
3. Els tres finalistes rebran la comunicació de la seva candidatura el 29 de maig de 2020.
4. El jurat podrà declarar el guardó desert.

Guardó
El guardó no tindrà dotació econòmica i consistirà en una peça artística amb una referència als ODS.

Composició del jurat
Una comissió de FUNDACIÓ PIMEC no inferior a 5 membres seleccionarà les millors candidatures que
posteriorment seran avaluades per un jurat format per igual nombre de representants de FUNDACIÓ PIMEC
I BLANQUERNA-URL.

Lliurament del guardó
L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el 17 de juny de 2020 a l’auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (c/ de Valldonzella 12, 08001 Barcelona) juntament amb l’acte de
lliurament del Premi Blanquerna Impulsa.
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