CONCURS "POSEM-NOS CARA" ATENEU COOPERATIU TERRES DE L'EBRE
BASES GENERALS
Des de l'Ateneu TTE treballem per enfortir l'actual xarxa de l'economia social de les Terres
de l'Ebre promocionant i visibilitzant iniciatives alineades en aquests valors i fomentant la
col·laboració entre elles.
En el marc de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, s'orienta a la creació de noves cooperatives
així com a la consolidació i la generació de llocs de treball en cooperatives existents, i al
foment de l'intercanvi de coneixement de l'economia social.
La Xarxa d'Ateneus Cooperatius és una iniciativa promoguda pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Sorgida a partir de l'aliança de
diversos actors públics i privats de l'economia social del territori, amb l'objectiu de donar a
conèixer i impulsar l'economia social, el tercer sector i les cooperatives. Un model
d'economia transformadora que dóna resposta a la necessitat del territori, genera riquesa i
ocupació estable i de qualitat.
És voluntat de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre, fomentar i promoure l'economia
social i cooperativa, la intercooperació, crear nous models de cooperació i col·laboració i
establir una xarxa de contactes per tal de consolidar i fer créixer l'economia social a les
Terres de l'Ebre.

-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de les presents bases és regular el procediment de concessió de la primera edició
del "Concurs Posem-nos cara 2021". Aquest Concurs vol:
- Donar a conèixer aquelles cooperatives o iniciatives englobades dintre de l'economia social
que destaquin per haver fet una aposta per la intercooperació, la innovació, l'acció social.

-Identificar i difondre exemples de bones pràctiques a seguir per a l'ESS i reconèixer el valor
afegit d'aquestes organitzacions.

-TERMINI DE SOL·LICITUD
El termini de presentació de propostes s'inicia amb la publicació d'aquestes bases i finalitza
el 30 de maig de 2021. Podent fer una segona convocatòria a partir de setembre de 2021.
Els resultats es comunicaran a partir de juny de 2021.

-REQUISITS PREVIS
Poden participar aquells projectes que compleixin els requisits següents:
- Tenir la seva seu social instal·lada en el territori d'intervenció de les Terres de l'Ebre (Terra
Alta, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre).
- No ser entitat agrupada de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre ni de cap altre
Ateneu de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius.
- En cas d'estar legalment constituïda, trobar-se al corrent de pagament de les seves
obligacions fiscals.
- No trobar-se en situació d'ERE, suspensió de pagament o concurs de creditors a l'hora de
participar en els premis.

-DOCUMENTACIÓ
Per a la participació s'haurà de presentar dins del termini previst la documentació següent:
- Formulari de sol·licitud de participació (es pot trobar a la web de l'Ateneu Cooperatiu de
les Terres de l'Ebre www.ateneucoopte.org).
- Breu presentació de la iniciativa (10 línies màxim)
- Objectius, missió i valors de la iniciativa (20 línies màxim)

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a
l'entitat, per tal que en el termini improrrogable de cinc dies hàbils, procedeixi a la seva
rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. En el cas que no sigui esmenada
la deficiència de la instància de la sol·licitud dins d'aquest termini, aquesta es tindrà per
desistida. En cas de ser un projecte seleccionat, l'organització podrà sol·licitar més
documentació a l'entitat tant per validar el compliment dels requisits com per valorar millor
la proposta.

-PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
La presentació del formulari de sol·licitud de participació a la Crida "Posem-nos cara",
pressuposa el coneixement i l'acceptació de les bases de la crida.
La presentació de les sol·licituds es farà mitjançant el formulari normalitzat disponible al
web de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre (www.ateneucoopte.org).
Per resolució de dubtes es podrà contactar al mail; info@ateneucoopte.org
-CRITERIS DE VALORACIÓ
Amb la finalitat de garantir l'eficàcia i la transparència del procés, es comptarà amb un jurat
mixt format per persones de l'equip tècnic de l'Ateneu Cooperatiu i de les seves entitats
agrupades.
Es valoraran les iniciatives seguint els criteris de compliment en l’ESS i les bones pràctiques.
Es triaran 3 iniciatives que gaudiran de totes les dotacions.
L’Ateneu es reserva la possibilitat de triar més iniciatives per formar part del Mapa
d’economia social i fitxa de bones pràctiques.
L’Ateneu també es reserva la possibilitat d’ampliar el número d’iniciatives.

-DOTACIONS
Els projectes seleccionats gaudiran de les següents dotacions:
- Fitxa de Bones Pràctiques.
- Formar part del mapa d'economia social de la web de l’Ateneu Cooperatiu.
- Elaboració de vídeo promocional dintre de la campanya Posem-nos Cara que s'exhibeix als

Canals propis de l'Ateneu (XXSS, Newsletter)
- Se'ls facilitarà el vídeo perquè en puguin fer ús als Canals que considerin adequats.

