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Els premis Església Plural

Església Plural, per mitjà d'aquests premis, vol col·laborar a difondre, 
reconèixer i encoratjar la tasca que tantes persones i col·lectius porten a 
terme moguts per la seva adhesió i seguiment de Jesús. El paper 
fonamental de l'Església és acompanyar, acollir, donar esperança i consol, 
omplir la vida de sentit, fer-se solidari del qui pateix i participar de les lluites 
per transformar el món en un espai que permeti anticipar la plenitud d'una 
vida esplendorosament amorosa. El Regne de Déu anunciat per Jesús.

Els premis es divideixen en dues categories:

1.- Trajectòria personal o col·lectiva.
2.- Projecte d’acció social.

Els premis Església Plural estan oberts a tota persona o col·lectiu que 
compleixi els requisits previstos en aquestes bases.

Premi Mn. Vidal i Aunós a una trajectòria personal o col·lectiva

Aquest premi vol afavorir el reconeixement a una trajectòria personal o 
col·lectiva, duta a terme en l’àmbit eclesial i dins l’entorn cultural català, de 
qui fa, o hagi dut a terme, una tasca constant al llarg dels anys en l’àmbit 
pastoral, social, humanitari, intel·lectual, científic o professional, i/o de 
testimoniatge, al servei del be comú, i dels Drets Humans, especialment 
d’aquells col·lectius més desfavorits, minoritaris, discriminats  i/o febles de 
la nostra societat, mogut pel compromís religiós o ètic, humanista o 
ideològic. 

No es consideraran reconeixements pòstums.

Premi a un Projecte d'Acció Social

Està destinat a destacar aquells projectes impulsats en benefici de 
persones que viuen en situacions de risc o d'exclusió social i oferir-los 
oportunitats per atendre les necessitats materials, socials, psíquiques o de 
qualsevol altra classe, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida, 
autonomia i dignitat personal.

S'acceptaran fins a tres projectes per entitat, donat que el premi és per a un 
projecte i no per a una entitat.

Els projectes han d’estar realitzats o en marxa, amb resultats palesos.
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Bases dels premis

Presentació de les candidatures

Les candidatures al premi Mn. Vidal i Aunós a una trajectòria personal o 
col·lectiva,  hauran de ser presentades per terceres persones, col·lectius o 
entitats, que seran considerades les promotores de la candidatura. 

Caldrà aportar les següents dades i documentació:

1.- Nom de la persona o entitat candidata i les seves dades personals més 
rellevants.

2.- Nom, domicili, telèfon, correu electrònic i dades de la persona de 
contacte del o dels promotors de la candidatura.

3.- Memòria dels mèrits acreditats i currículum de la persona o entitat 
candidata.

4.- Opcionalment es podran aportar plecs de signatures de recolzament, 
documents. imatges i testimonis.

Les candidatures al premi a un projecte d'acció social i al Premi  a un 
projecte d'economia justa i redistributiva podran ser presentades per les 
pròpies entitats que els estiguin portant a terme i que vulguin aspirar-hi.

Pel que fa a la candidatura al premi a un Projecte d’Acció Social, caldrà 
aportar:

1.- Dades identificatives i de contacte de la persona o entitat que presenta el 
projecte.

2.- Memòria del projecte, on s’expliqui, entre altres, els objectius, els 
destinataris, l’evolució, el finançament, els resultats obtinguts i l’evolució 
futura prevista.

Nota important per a tots els premis:

Tota la documentació escrita s’ha de presentar en format Din A4 i les 
memòries amb una extensió màxima de dos fulls.

Es valorarà com a mèrit la dimensió social, ecumènica i interreligiosa.

Termini de presentació

Data límit: 15 de juny de 2015
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El sistema de presentació.

El sistema de presentació serà, preferentment, per mitjà de correu 
electrònic a l’adreça:  premis@esglesiaplural.cat

També és podran presentar per correu postal certificat a l'apartat de correus 
89115 de 08080 BARCELONA. Recordeu, el termini acaba el 15/06/2015.

Dotació dels premis

“Premi Mn. Vidal i Aunós” a una trajectòria personal o col·lectiva”: 
guardó simbòlic de ceràmica, creació de l’Escola Groc.

“Premi a un projecte d'acció social”: 1.000 € en metàl·lic i guardó 
simbòlic de ceràmica.

El Jurat

President: , president d'Església Plural.Joan Oñate

Vocals: , col·laboradora social i M. Victòria Molins religiosa Teresiana, 
escriptora. , irectora de la Fundació PrisbaPilar Mercadé  Ramon M. d .
Nogués  . Enric Canet,, biòleg  irector del Casal dels escolapi i escolapi d
Infants del Raval. , membre del Consell Executiu de la  Miquel Verdaguer
Fundació Acció Solidària Contra l'Atur.

El lliurament dels premis

Els premis seran atorgats en el marc de l' acte de la “Diada pel respecte a 
la pluralitat dins l'Església” que Església Plural organitza cada any amb 
motiu de la festa dels apòstols Pere i Pau.

Aquest any, la Diada es celebrarà a Barcelona, el dimarts 30 de juny de 
2015, a les 7 del vespre, a l'Auditori de la Facultat de Comunicació 
Blanquerna, plaça Joan Coromines, s/n.

Església Plural es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels  premis, i 
el dret de publicar i difondre per qualsevol mitjà o sistema la candidatura 
premiada i donar-la a conèixer als mitjans de comunicació, si ho considera 
convenient. En cas que sigui objecte de publicació editorial, o per qualsevol 
mitjà que meriti drets d'autor, es considerarà a tots els efectes que l'import 
del premi concedit inclou ja els drets d'autor de la primera edició.

Les persones i entitats guanyadores i les finalistes tindran diversos seients 
reservats per a elles i les persones que les acompanyin. Informeu-vos-en a 
info@esglesiaplural.cat. 
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Acceptació de les bases i clàusula de protecció de dades

La presentació de les candidatures pressuposa que s'accepten totes i 
cadascuna d'aquestes bases.

Les dades personals que s'inclouen en els projectes i en les candidatures es 
pressuposa que compleixen amb la normativa de protecció de dades 
personals i concretament amb la Llei Orgànica 15/1999 i altres normes de 
desenvolupament.

L'acceptació d'aquestes bases comporta expressament l'autorització a 
Església Plural perquè pugui tractar i difondre totes i qualsevol dades 
personals i afegir-les a la seva base de dades que, a efectes dels drets RCO 
dels titulars de les mateixes, estan ubicades en un servidor titularitat 
d’Església Plural que compleix amb la normativa de Protecció de Dades 
Personals. Per exercir els drets ARCO (accés, rectificació, calcel·lació i 
oposició) els titulars ho podran sol·licitar per correu electrònic a 
premis@esglésiaplural.cat.

Església Plural

Església Plural està formada per cristians i cristianes de base amb una clara 
voluntat de treballar per a la reforma de l'Església catòlica, on ens sentim 
profundament arrelats. Volem recollir l'esperit del Concili Vaticà II, i 
constituir-nos en punt de trobada d'aquelles persones, grups i entitats que 
comparteixen la necessitat d'un espai comú que ajudi a entrelligar 
inquietuds, informació, propostes i formació entre els qui pretenem tenir una 
Església més plural i pròxima a les realitats i necessitats de les persones de 
la nostra època.

Les nostres activitats parteixen d’una sensibilitat eclesial que percebi 
l'Evangeli de Jesús com una invitació esperançada a la plenitud humana i a 
una convivència fonamentada en l'Amor creador.

Encara no ets soci o sòcia d'Església Plural?

Si comparteixes aquests objectius, i consideres que la tasca que fem és 
d'interès, pots ajudar-nos a impulsar la nostra activitat fent-te soci 
d’Església Plural i d'aquesta manera participar-hi activament i decidir, amb 
veu i vot, en totes les decisions que l'assemblea prengui.

També pots col·laborar esporàdicament o convertir-te en un dels prop de 
11.000 simpatitzants que ens ajuden a difondre els nostres objectius i les 
nostres activitats.

A  trobaràs tota la informació sobre els nostres grups www.esglesiaplural.cat
de treball i activitats, així com les diverses formes de pertinença a 
l'associació.

Si vols més informació t'atendrem a info@esglesiaplural.cat



www.esglesiaplural.cat

Amb la col·laboració:

info@esglesiaplural.cat premis@esglesiaplural.cat
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