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VALORS A CONSIDERAR

Tasques continuades, actes o iniciatives meritòries que representin una contribució al desenvolupament de 
la comunitat, ja sigui pel seu contingut intrínsec o per ser exemple de conducta ètica i de compromís 
personal de servei. El jurat, en la valoració dels mèrits dels candidats, farà èmfasi en realitzacions 
desinteressades al servei dels altres.

EDAT DELS CANDIDATS

Joves a títol individual i grups de joves de 15 a 26 anys, que desenvolupin les seves activitats principalment a 
Terrassa.

ÀREES, entre d'altres:

- Serveis socials: tasques d'atenció a la gent gran, cura dels infants, malalts, disminuïts, addictes, etc.

-Formació i orientació dels infants i joves: treball en centres d'esplai, escoltisme, clubs esportius, etc.

- Civisme: capteniment extraordinari en aquest terreny, en un acte aïllat o per una activitat continuada.

-Medi ambient: per les tasques desenvolupades per la millora d'aspectes concrets del medi ambient o per 
difondre informació sobre aquestes qüestions.

Queda exclosa l'àrea esportiva de competició, pel que fa als qui en són practicants.

CAPTACIÓ DE CANDIDATS

Mitjançant les associacions i entitats que per la seva naturalesa, estan en contacte amb el jovent, com ara 
coordinadores de joves, parròquies, associacions de veïns, societats culturals, esplais, Creu Roja, escoles i 
instituts on facin Batxillerat, escoles tècniques de FP, etc.

Els candidats hauran de ser presentats per una d'aquestes associacions i entitats, a través d'un escrit 
descriptiu del currículum i mèrits ol·lectiu proposat.

DIFUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

A través del mitjans de comunicació locals i per internet.

PREMI

eri la realització del projecte.

 del jove o c

Premi en metàl·lic d’un import màxim de fins a 6.000 euros, excepcionalment divisibles en més d'un 
projecte, corresponent als costos, justificats, que gen



ROTARY ÉS

-Una organització internacional de professionals i empresaris que té com a finalitat promoure el servei de 
l'amistat, fomentar les normes ètiques en el treball i contribuir a desenvolupar la pau i la bona voluntat al 
món.
-Una associació de més d'un milió dues-centes mil persones que, agrupades en prop de 32.000  clubs, 
compleixen una missió de servei dels altres en 200 països.

ROTARY CLUB DE TERRASSA ÉS

- Un grup d'homes i dones d'empresa i professionals de Terrassa i la seva comarca que, a part de participar en 
les activitats de Rotary Internacional, treballen pel benestar i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a 
casa nostra.

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

Hi ha un gran nombre de joves que, en contrast amb els camins fàcils que la societat els sol proposar, 
dediquen les seves il·lusions i moltes hores de treball a contribuir a fer una societat més lliure, justa i 
pròspera.  En particular, a Terrassa els exemples són tan nombrosos que no és possible enumerar-los en 
detall, però van des de l'orientació del lleure dels més petits fins a activitats solidaries amb el tercer món, des 
del compromís cívic amb la gestió del medi ambient fins a l'activitat cultural creativa, l'ajut assistencial a les 
tasques de formació juvenil, el treball per a l'emancipació de la dona o l'acollida dels immigrants acabats 
d'arribar.

Tanmateix, tot i la tenacitat que sol caracteritzar els joves, a vegades els seus projectes no compten ni amb el 
suport institucional i moral necessaris, ni amb els recursos econòmics suficients ni amb l'assessorament 
tècnic que caldria per portar-los a bon port.

El Club Rotary de Terrassa, amb la present, ja ha convocat en catorze ocasions aquest premi. Però va ser a 
partir de l'experiència inicial que a partir de la quarta convocatòria va creure convenient reorientar-ne els 
objectius per tal de ser més fidels a les motivacions que van portar a convocar-lo. És per això que es va 
decidir atorgar un o diversos premis per a la realització de projectes presentats per als joves terrassencs que 
estiguessin orientats a afavorir el desenvolupament social i cultural de la nostra societat, i en especial, del 
mateix món dels joves.

El premi tindrà una dotació econòmi e en més d'un premi si el jurat ho creu 
convenient. Pel fet que el nostre Club, convocant del premi, és composat per reconeguts professionals en 
diversos camps, no es vol limitar a abonar el import del premi, sinó que posa a disposició dels premiats el seu 
suport tècnic i professional a fi de facilitar-ne la realització.

ca màxima de 6.000 euros, divisibl
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SUPORTS

Patrocinadors: Caixa d'Estalvis de Terrassa i El Corte Inglés.

JURAT

El jurat estarà constituït pels membres de la Junta Directiva del Rotary Club de Terrassa.

BASES DEL PROJECTE JOVES PER TERRASSA

- Destinat a joves a títol individual o grups de joves de 15 a 26 anys que desenvolupin les seves activitats 
principalment a Terrassa.

- Per accedir al premi caldrà que la persona o l'associació tingui el domicili a Terrassa o a alguna població de 
l'àrea assignada al Rotary Club de Terrassa, que és la següent: Terrassa, Viladecavalls, Matadepera, 
Ullastrell, Rellinars i Vacarisses

- Es valorarà tant una trajectòria al llarg d'un període de temps, com a un fet puntual d'especial significació 
sempre que es tracti d'actuacions desinteressades al servei de la comunitat.

- Els candidats podran ser proposats per qualsevol institució, sigui acadèmica, cultural, religiosa, de lleure o 
cívica.

- Les propostes de les candidatures s'adreçaran a Rotary Club de Terrassa, Ctra. Montcada, 19 - 08221 
Terrassa - mail: rotary@terrassa.net, preferiblement en format electrònic (word o pdf), fins el

sidera 
que reuneix la candidatura, i documentar-los en la mesura possible, omplint la fitxa que s'adjunta més 
endavant.

- El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic el ta en que, en el 
transcurs d'un acte públic, s'atorgarà la concessió formal del premi.

- El premi "PROJECTE JOVES PER TERRASSA" constarà de una dotació en 

n aquesta convocatòria.

Rota

 dia 30  de 
maig de 2010. El proposant haurà de fer constar el seu nom, la seva adreça, telèfon i els mèrits que con

 dia 22 de juny de 2010, da

metàl·lic d’un import màxim 
de 6.000 euros, excepcionalment divisibles en més d'un projecte, corresponent als costos, justificats,  
generats en la realització del projecte. 

- El premi es lliurarà  prèvia presentació dels corresponents  informes de seguiment on s’explicarà on i com 
es destinaran els diners de cada fase i, per aquest motiu, serà obligatori lliurar copia dels comprovants de les 
despeses cobertes. El lliurament del premi es farà sempre en tres fases, corresponents a 3 trimestres naturals 
i per accedir a cada fase s’hauràn d’haver justificat i verificat les despeses  cobertes en la fase anterior.

- El jurat podrà decidir sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, les quals es pressuposen 
acceptades per tots aquells que participin e

ry Club de Terrassa a 13 d’abril de 2010
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FITXA DE PROPOSTA PEL PREMI  “PROJECTE JOVES PER TERRASSA”

Persona o grup de persones proposades………………………………………………………

Data de naixement……………………………………………………………………………

Lloc de naixement…………………………………………………………………………….

Adreça, telèfon i mail de contacte…………………………………………………………………

És estudiant- treballa- ambdues coses?………………………………………………………

A quines entitats pertany?…………………………………………………………………….

Quines afeccions té?………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Quins mèrits consideres que reuneix per tal d'ésser candidat/a al reconeixement

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

CURRÍCULUM VITAE

Entitat Proposant……………………………………………………………………………...

Adreça, telèfon i mail ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………...............................................

…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………...............................................
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