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PREMI 

COHESIÓ  SOCIAL I COMPROMÍS CÍVIC 
 

AULA DE FORMACIÓ “Joan N.García - Nieto” 
 

 
 
• Premi “COHESIÓ SOCIAL I COMPROMÍS CÍVIC”  

 
L’Aula de Formació “Joan N. García-Nieto” de CCOO del Baix Llobregat, 
d’acord amb el seu objectiu d’impulsar i donar suport a la recerca, a la   
innovació permanent en el pensament i el seu compromís social amb les 
persones que viuen i treballen al Baix Llobregat, posa en marxa el PREMI 
COHESIÓ SOCIAL I COMPROMÍS CÍVIC. 
 
Aquest Premi va adreçat a qualsevol persona interessada o vinculada a la 
comarca del Baix Llobregat (en termes de residència, treball, interès social, 
sentimental, científic, etc.), amb un interès i sensibilitat per les diferents 
problemàtiques que actualment configuren el nostre territori (socials, 
laborals, econòmiques, mediambientals, sociològiques, polítiques, culturals, 
científiques, etc.) 
 
Per optar al premi “Cohesió social i compromís cívic” cal presentar un 
TREBALL sobre el Baix Llobregat. 
 
Aquest treball en general, ha de defensar valors com la igualtat d’oportunitats 
i la justícia social, el pensament crític, la convivència intercultural i el repte de 
la ciutadania social, la solidaritat, l'equilibri territorial, el desenvolupament 
sostenible o el compromís social. 
 
 

 TEMÀTICA DELS TREBALLS 
 
Els treballs que es presentin hauran de girar al voltant d’un dels següents 
temes i SEMPRE relacionats amb el BAIX LLOBREGAT: 

 
1. Sindicalisme i Moviment obrer: Història i actualitat 
2. Societat inclusiva: Pobresa i exclusió social 
3. Estat del Benestar (sanitat, educació, atenció a la dependència, protecció 

social, …) 
4. Administració i polítiques públiques 
5. Economia productiva i empreses socialment responsables  
6. Ciutadania social, diversitat i interculturalitat 
7. Sostenibilitat, Medi Ambient i Model territorial i infrastructures 
8. Polítiques de Gènere, de Joventut i cap a la Gent Gran 
9. Democràcia participativa  
10. Cultura popular 
11. Tecnologia i societat 
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Es valoraran especialment els treballs que combinin elements de reflexió 
amb elements d’aplicació pràctica i, amb l’anàlisi d’experiències concretes. 
 

 PRESENTACIÓ, MODALITAT I FORMAT  
 

Els treballs han de ser inèdits i s’han de presentar amb el títol de l’obra.  
 
S’acompanyaran les dades personals de l’autor/a i un breu currículum vitae: 

 
• Nom i cognoms 
• edat 
• adreça i població 
• telèfon i adreça electrònica 
• professió 

 
L’extensió dels treballs, ha de tenir un màxim de 50 folis DIN A-4 a doble espai. 

 
 

 LLENGÜES 
 

Els treballs podran ser presentats en català i/o castellà.  
 
 

 LLOC I TERMINI PRESENTACIÓ 
 

Els originals s’han de fer arribar personalment, per correu ordinari o per correu 
electrònic (preferentment), abans del 31 de març del 2007, a l’adreça següent: 
 

REF.:  PREMI COHESIÓ SOCIAL I COMPROMÍS CÍVIC 
Aula de Formació “Joan N. García-Nieto” 
Unió Comarcal de CCOO del Baix Llobregat 

Ctra. d’Esplugues, 68 
08940 Cornellà de Llobregat 

Tel. 93 377 92 92 
Fax 93 377 19 87 

c/e:  baixllob@ccoo.cat 
aulaform_gn@ccoo.cat 

 
Es recomana la presentació de treballs en format de text informàtic 
(preferentment arxiu.doc), sempre que la seva obertura no doni problemes 
tècnics. 

 
 

 EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ DE LES OBRES 
 

El treball guanyador, serà publicat per l’Aula de formació “Joan N. García-Nieto” i 
l’Unió Comarcal de CCOO del Baix Llobregat, dins la col·lecció COMARCA ACTIVA. 
 
Un cop s’hagi portat a terme la deliberació del jurat, els originals seran retornats 
als autors o autores. 
 
Totes les obres són propietat intel·lectual dels autors o autores.  
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L’organització del premi es reserva el dret de publicació de l’obra premiada durant 
2 anys, fent-hi constar el nom del seu autor/a. 

 
 

 PREMI 
 

El treball guanyador rebrà un premi de 3.000 euros. 
 
Hi hauran dos accèssits de 500 euros 
 
El premi es farà públic el mes d’abril.  
 
Es convocarà als i les participants a un acte públic, on es lliurarà el premi i la 
presentació de l’edició del mateix, dins la setmana cultural del 1er. de Maig de 
CCOO del Baix Llobregat. 

 
 

 JURAT 
 

El jurat estarà format, per les següents persones: 
 

• Aurora Huerga Barquín, secretària general de CCOO del Baix 
Llobregat, en qualitat de Presidenta del Jurat. 

• Josep Maria Romero Velarde, coordinador de l’Aula de Formació 
”Joan N. García-Nieto, exercirà les funcions de secretari del jurat. 

 
• Josep Maria Lozano, professor de ciències socials d’ESADE. 
• Jordi Berenguer i Sau, delegat del rector del Campus del Baix 

Llobregat - Universitat Politècnica de Catalunya. 
• Benigno Martínez, membre de les comunitats cristianes de base 

de Cornellà. 
• Toni Mora, secretari de Política social de CCOO del Baix Llobregat. 
• Carles Riba i Romeva, president del Centre d’Estudis Comarcals 
• Eduardo Rojo, membre de la Fundació UTOPIA 

 
 ALTRES DETERMINACIONS 

 
La presentació del treball implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. 
 
El premi podrà ser declarat desert. 
 
Quedarà exclòs del Premi, qualsevol treball que ja hagi estat premiat i/o publicat. 

 
 

PREMI COHESIÓ SOCIAL I COMPROMÍS CÍVIC 
ORGANITZA: 
Aula de formació “Joan N. García-Nieto” 
CCOO del Baix Llobregat  
 
COL·LABOREN: 
Centre d’Estudis Comarcals 
Comunitats cristianes de base de Cornellà. 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Campus de Castelldefels  
 


