Nota de premsa 4 de desembre de 2019
CONCURS D’INICIATIVES INNOVADORES EN ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
BARBERÀ DEL VALLÈS 2019

L’Ajuntament de Barberà del Vallès
obre un concurs de projectes empresarials
que promoguin el benestar de les persones
i la societat
Ets una persona creativa, amb un esperit emprenedor i amb ganes de contribuir a crear
una societat millor? Si tens un projecte d’empresa amb aquesta visió, a la Fundació
Barberà Promoció t’animem a que ens el facis arribar i a participar al Concurs
d’Iniciatives Innovadores en Economia Social i Solidària Barberà del Vallès 2019.
Tens temps fins al 13 de desembre.
Si creus que una empresa, a més de ser rentable, també ha de vetllar pel benestar de
les persones i de la societat, aquesta és la teva oportunitat! Valorarem especialment que
el projecte que ens presentis tingui com a objectius: contractar persones amb
dificultats per trobar feina; millorar la qualitat de vida de col·lectius que necessitin
una protecció especial; la participació de la ciutadania al desenvolupament del
territori; la cura del medi ambient; i la pràctica d’accions sostenibles.
Pots presentar-te al concurs si el teu negoci d’economia social i solidària ja està en
marxa (l’única condició és haver constituït l’empresa posteriorment a l’1 de gener del
2016), o si de moment només és una idea. Almenys una de les persones que l’hagueu
ideat o promogut heu de ser residents de Barberà del Vallès.
Per participar-hi, haureu de posar-vos en contacte amb La Molla, el servei
d’Emprenedoria de la fundació, trucant al 93 719 28 37 o a través de l’email
autocupacio@barberapromocio.cat
De tots els projectes rebuts en preseleccionarem 4, que hauran de ser presentats davant
un jurat d’experts el 19 de desembre. D’aquí en sortirà la proposta guanyadora i la
finalista (seran premiades amb 3.000 euros i 1.000 euros, respectivament).
Si teniu curiositat per conèixer més sobre l’Economia Social us animem a participar del
16 al 19 de desembre a les jornades que hem organitzat sobre aquesta temàtica. En
breu, us n’oferirem més detalls.
Consulteu les bases del concurs aquí.
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