
 

Bases del concurs de relats del voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones majors de 14 anys.  

CARACTERÍSTIQUES 

L’escrit ha de ser sobre l’experiència relacionada amb el voluntariat en tots els àmbits, en el 

marc d’una entitat sense ànim de lucre. També es pot donar la visió a nivell personal sobre el 

voluntariat, és a dir, els escrits poden promoure accions que ressaltin valors lligats al 

voluntariat. Per tant, no és necessari haver estat voluntari/a per a participar. 

Els relats poden ser en català o castellà i han de tenir format de relat breu (màxim 7000 

caràcters amb espais).  

PLIQUES 

Els relats s’han d’enviar al correu electrònic voluntariat@vilafranca.org  

El document ha de ser en format .doc o .docx, escrit en lletra Arial 12 i doble espai. S’ha 

d’anomenar amb el pseudònim de l’autor/a. Necessariament s’ha de signar el relat amb 

pseudònim.  

En el correu electrònic s’ha d’ajuntar els documents annexes signats: document d’acceptació 

de la protecció de dades, drets d’imatges i consentiment (en el cas de menors). 

L’extensió del text del relat no pot excedir en cap cas els 7000 caràcters amb espais per a les 

tres categories. 

Els relats podran ser en català o castellà.  

El nom complert, la data de naixement, el DNI, l’adreça i telèfon de l’autor/a s’han d’incloure al 

cos del correu. 

Les categories es marcaran, segons la data de naixement i corresponent a la data màxima en el 

moment de la data límit de la presentació del treball. 

Cada autor/a només podrà presentar un relat. 

  



 

 

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Els relats es poden presentar des de la publicació d’aquestes bases al BOPB fins el dia 

31 de juliol de 2018 a les 14h. 

JURAT 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts, si així ho aconsella la poca 

qualitat dels treballs presentats o la manca de treballs presentats. El sistema emprat 

pel jurat és el de votació secreta i per eliminació.  

El jurat està facultat per resoldre imprevist que pugui sorgir.  

VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS 

El veredicte es farà públic el 27 d’agost de 2018 a les 19:00h a la Biblioteca Torres i 

Bages de Vilafranca del Penedès. 

CATEGORIES I PREMIS 

De 14 a 17 anys. Premi: llibres i auriculars sense fil per un valor aproximat de 150€. 

De 18 a 25 anys. Premi: 150€ en metàl·lic. 

 + de 25 anys. Premi: 150€ en metàl·lic. 

NOTES: 

Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat de l´Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès. La resta podran ser retirats en el termini de dos mesos. 

El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases. 

Els relats guanyadors es llegiran per part dels seus autors/es o persona que es delegui 

durant la Festa del Voluntariat del 2018. 

 


