
Atents
Incentivem el Talent

Organització de premis i concursos
 



Si el talent no es fa realitat, es torna invisible 
 Lola Kabuki

Existeix alguna cosa més escassa, fina i estranya que el talent.  
És el talent de reconèixer als talentosos
Elbert Hubbard

La millor manera d’obtenir més talents és millorar els talents que tenim.
Edward Bickersteth



Per què a través d’un premi?
· Per aflorar i incentivar el talent.
· Per reconèixer i posar en valor l’esforç i la feina ben feta. Motivar.
· Per innovar en algun aspecte clau de l’organització i aconseguir els  
 objectius de negoci. 
· Per  impulsar valors dins i fora de l’organització.
· Per aplicar els *ODS a la dinàmica de l’organització i actuar en línia  
 amb l’agenda 2030. 
· Per aconseguir repercussió social com a organització que potencia valors.



Per què amb Atents?
Atents es crea al 2021 per ajudar a entitats i empreses a impulsar premis que les 
ajudi a detectar talent, motivar i avançar caps als nou valors de la societat. 

Ofereix tota mena de serveis professionals per posar en marxa o potenciar  
premis/concursos, des de la creació a la coordinació, implementació,  
comunicació o avaluació del projecte.  

Atents pertany a la Fundació Antigues Caixes Catalanes (*) i neix després de 9 
anys d’experiència en la convocatòria de premis/concursos en gairebé totes les  
disciplines artístiques, així com l’àmbit educatiu i mediambiental.

(*) La Fundació Antigues Caixes Catalanes va néixer al 2013 com a hereva de la tasca social/cultural de les obres socials de les  
antigues caixes d’estalvi, desenvolupa des de fa 10 anys Premis culturals, educatius i mediambientals de prestigi. 



Premis per detectar el talent, motivar i innovar



Premis per treballar els 17 *ODS a l’organització



Premis per treballar els valors corporatius a l’organització 



Què oferim?
Assessorament i organització d’un Premi/Concurs en totes les seves fases, adreçat 
a empleats, clients o societat en general, i en funció de les necessitats.

· Recollida d’informació i fixació d’objectius. Reunió personalitzada.
· Disseny conceptual del Premi/Concurs, activitat i incentius. 
· Redacció i publicació bases.
· Disseny imatge premi, landpage i/o formularis. 
· Desenvolupament del procés d’inscripció dels participants.
· Llançament i comunicació interna de la fase d’inscripcions i gestió.
· Gestió jurat i deliberació.
· Difusió i comunicació interna/externa guanyadors. 
· Organització acte de lliurament de premis.
· Avaluació del projecte.
· Explorar vies de subvenció. 



A quin preu?
Cada projecte és únic i singular. 
 
Ens adaptem a les necessitats de l’entitat/organització, executant el projecte d’inici 
a fi o desenvolupant aquells aspectes que més es volen potenciar. 

Fem una primera reunió de contacte i una de proposta de projecte, sense compromís 
per a l’entitat/empresa.

Contacta’ns a través del formulari que trobaràs al final de la pàgina web d’Atents. 



Com a Fundació compromesa amb la cultura i el desenvolupament de la 
societat, els beneficis de cada projecte es destinen a difondre el talent 

cultural, i a la realització d’activitats culturals, socials i educatives. 
 

Premis

Talent  
empresarial

Talent  
cultural

Benefici cultural,  
econòmic i social



Carrer de Sant Quirze, 4. 08201 Sabadell
937 346 736 - 669888316 
blatorre@atents.cat
bbaliarda@atents.cat
www.fcaixescatalanes.cat


