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En aquesta categoria, l’objectiu 
és premiar la trajectòria de 
joves que, pel seu lideratge 
i compromís personal, hagin 
assolit èxits en la creació i 
l’impuls de projectes que 
fomenten la integració de 
col·lectius en risc d’exclusió, 
amb visions noves i amb 
resultats tangibles, en el marc 
d’entitats o empreses socials.
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EMPRENEDORIA
I INNOVACIÓ
La FPdGi convoca els Premis Fundació Princesa de 
Girona 2023 amb la voluntat de promoure i fomentar 
la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i la creativitat 
artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent 
de joves emprenedors i innovadors que demostrin in-
quietud per construir un món més just en un entorn 
globalitzat i que tinguin la capacitat d’assumir riscos i 
la motivació necessària per induir canvis en la societat.

PREMIS A LA TRAJECTÒRIA DE JOVES

Quatre categories premien les trajectòries de 
joves que han desenvolupat projectes o negocis —
especialment si aquests han comportat dificultat o 
risc— i que, d’aquesta manera, han estat capaços 
d’induir, de manera creativa, canvis positius en la so-
cietat. Joves que poden ser un model per altres joves 
i una referència pels seus valors i comportament ètic 
així com per la seva constància i esperit de superació:

1. Arts i Lletres
2. Empresa
3. Recerca Científica
4. Social

Cada premi té una dotació en metàl·lic de 20.000 euros.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE 
EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Aquest document és un resum de les bases de partici-
pació per a la categoria Social. El text complet de les 
bases, el detall de les categories restants i altres infor-
macions d’interès es troben a disposició del públic a:

  www.fpdgi.org

  premis@fpdgi.org

  +34 972 410 400

CATEGORIA
SOCIAL
En aquesta categoria, l’objectiu és premiar la trajec-
tòria de joves que, pel seu lideratge i compromís per-
sonal, hagin assolit èxits en la creació i l’impuls de 
projectes que fomenten la integració de col•lectius 
en risc d’exclusió, amb visions noves i amb resultats 
tangibles, en el marc d’entitats o empreses socials.

…atur, pobresa, 
discriminació, èxit escolar, 
discapacitat, cooperació, 

risc d’exclusió…

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. EXEMPLARITAT (aquest criteri és excloent)

 > Es busca que, en la seva trajectòria, la persona 
candidata hagi demostrat capacitat de lideratge i 
d’organització. 

 > Ha de servir de model inspirador perquè altres jo-
ves s’impliquin en iniciatives de caràcter social en 
el marc d’entitats del tercer sector o empre-
ses socials.

 > La persona ha de destacar pels seus valors i com-
portament ètic.

2. DIFERENCIACIÓ

El jurat avaluarà la tasca de la persona candidata com 
a creadora o impulsora dels projectes en els quals 
ha participat, així com el seu caràcter diferencial pel 
que fa a:

 > l’enfocament innovador en la recerca de solucions, 
 > la sostenibilitat en el temps dels projectes engegats, i
 > la possibilitat de reproduir-los en altres àmbits d’ac-

tuació o geogràfics.
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PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES EN LA 
CATEGORIA SOCIAL

Les candidatures s’han de presentar abans de les 
23:59h del 31 d’octubre .

Només es consideraran vàlides les candidatures que 
es presentin a través del formulari accessible al web  
www.fpdgi.org

Les reunions del jurat tindran lloc durant el primer se-
mestre del 2023.

Les candidatures són individuals, ja que el Premi vol 
distingir trajectòries concretes de joves.

Si un projecte és impulsat per més d’una persona, 
totes es poden presentar candidates de manera indi-
vidual, si bé és possible que el Premi només s’atorgui 
a una d’elles. Una mateixa candidatura individual es 
pot presentar a diferents categories. En el cas que re-
sulti premiada en la primera categoria que es decidei-
xi, la candidatura en qüestió quedarà exclosa de les 
següents candidatures que encara s’hagin de decidir.

3. IMPACTE SOCIAL

El jurat valorarà el paper de la persona candidata en:

 > l’orientació a problemes rellevants per a la societat, 
i i el coneixement de les arrels, no només de les 
conseqüències

 > l’efecte transformador, positiu i quantificable, de la 
realitat dels col·lectius als quals es dirigeix.

4. EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ

 > Es valorarà positivament que la persona candidata 
hagi impulsat projectes i que demostri bones pràc-
tiques de gestió i disposi d’elements contrastats 
d’avaluació dels resultats quantitatius, com ara la 
definició de plans d’acció i objectius, l’adopció de 
bones pràctiques de rendició de comptes en ma-
tèria de gestió pressupostària dels projectes, etc.

 > Es valorarà que la persona candidata també hagi 
impulsat i participat en tasques i treballs de rendició 
de comptes sobre els projectes que incloguin, per 
exemple, informes públics de seguiment així com 
la participació davant d’organismes públics i altres 
fòrums orientats a donar a conèixer les iniciatives i 
els projectes socials. 

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS 
CANDIDATS

 > Tenir entre 16 i 35 anys d’edat* abans de la data 
límit de presentació de candidatures. És a dir, les 
persones candidates han d’haver nascut entre l’1 
de novembre del 1986 i el 31 d’octubre del 2006.

 > Haver nascut o residir legalment en Espanya. 
La carta de suport s’ha d’incloure en el camp cor-
responent del formulari de candidatura.

(*) Amb l’objectiu de promoure la participació, aquelles persones candidates 
amb fills al seu càrrec se’ls aplicarà una ampliació del rang d’edat d’un any 
per cada fill. Per a això han d’acreditar les candidates, si s’escau, aquesta 
condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol-
licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de 
paternitat s’aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i 
LO 3/2018) [Més info a www.fpdgi.org].

Responsable del tractament: FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA. NIF 
G-55044333. C/ Juli Garreta, 1, 1r E - 17002 GIRONA. Correu electrònic de 
contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@fpdgi.org. 

Tractem les dades que ens facilita per a la gestió dels Premis que atorga 
la FPdGi i fer-ne difusió i promoció als mitjans de comunicació que la FPdGi 
consideri adequats, per la qual cosa es realitzaran fotografies i/o vídeos dels 
actes relacionats amb aquest, en què es captarà la imatge/veu dels parti-
cipants. La legitimació per tractar-los es troba al consentiment atorgat pels 
interessats en participar en les activitats i actes relacionats amb els Premis. 
Les dades únicament seran cedides a La Casa de S.M. el Rey per gestionar 
la seguretat dels actes relacionats amb els Premis, i en el cas de les imatges, 
als tercers que visualitzin les informacions publicades on aparegui la imatge/
veu dels interessats. Les dades es conservaran durant el temps necessari 
per complir les obligacions legals de la FPdGi, i en el cas de les imatges, 
mentre duri la difusió de la fotografia/vídeo en què s’hagi captat la imatge 
dels interessats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió o 
oblit, limitació, oposició, portabilitat, així com a retirar el vostre consentiment, 
dirigint-vos a la FPdGi, C/ Juli Garreta, 1, 1r E - 17002 Girona o a l’email: 
dpo@fpdgi.org. Així mateix, podeu adreçar-vos a l’AEPD per presentar una 
reclamació si ho considereu oportú. 



Claudia Tecglen García
Premi FPdGi 2022
Categoria Social
—
Ha estat distingida pel seu 
impacte social en impulsar 
la igualtat d’oportunitats en 
les seves accions i per la 
seva qualitat en la gestió i la 
transparència. El jurat també 
ha destacat la seva 
“exemplaritat com a model 
inspirador i ser referent per 
a altres joves”.


