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al projecte 
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Bases:
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 i 
al seu entorn.

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 del jove o col·lectiu proposat.

PREMI
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 generi la realització 
del projecte.
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