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9è Concurs de  Relats de Voluntariat Social 

T’agrada escriure? És el moment de compartir les teves experiències, motivacions, somnis, 
vivències i inquietuds com a voluntari o voluntària. Torna una nova edició del Concurs de Relats 
que organitza la Federació Catalana de Voluntariat Social.  
 
Participa al IX Concurs de Relats de Voluntariat Social per a joves de 16 a 20 anys  i adults que 
convoca la FCVS per  veu a totes aquelles persones que cada dia dediquen part del seu temps 
als altres.  
 
Es una convocatòria oberta a qualsevol persona que vulgui explicar i compartir la seva 
experiència com a persona voluntària en el marc d’una entitat social.  
 
El jurat estarà format per persones coneixedores del món educatiu, literari i del voluntariat. La 
FCVS publicarà una selecció dels millors relats al blog Val la pena! durant l’any següent al 
lliurament de premis fins arribar a la convocatòria de la propera edició del concurs.  

 
Teniu temps d’enviar els vostres relats a: girona@voluntaris.cat fins el divendres 16 de maig 

 
Requisits dels relats: 
 
✓ La temàtica dels relats haurà de ser el voluntariat social I els      valors del volunatriat per als 
joves 
✓ Els relats poden ser en català o castellà. 
✓ Cada autor podrà presentar només un relat. 
✓ L'extensió màxima dels relats és de 2.000 caràcters amb espais, sense comptar el títol. 
✓ Els autors han d’enviar els relats i les seves dades de contacte (nom i cognoms, pseudònim, 
telèfon, correu electrònic) al correu electrònic: girona@voluntaris.cat fins el dia 16 de maig de 
2018. 
✓ De manera opcional es pot enviar una fotografia que il·lustri el relat. 
✓ Una selecció dels millors relats es publicaran al blog Val la pena! (http://blog.voluntaris.cat) 
durant l’any fins a la convocatòria de la següent edició del concurs   i es publicaran al  Diari de 
Girona a la pàgina de Voluntariat mensual  
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Premis Modalitat  16-20 anys 
 
1. Lot de llibres, gentilesa de la Llibreria Empúries per un import de 50 euros. 

2.  Val de descompte  a bescanviar als comerços i establiments adherits a Girona Centre – Eix 

Comercial a per un import de 30 euros. 

3. Val de compra a El Mercat Social de Voluntaris.cat per un import de 30 euros. 

 

Premis Modalitat +20 anys 

 

1. Lot de llibres, gentilesa de la Llibreria Empúries per un import de 50 euros. 

2. Val de descompte a bescanviar als comerços i establiments adherits a Girona Centre – Eix 

Comercial per un import de 50 euros. 

3.  Val de compre a El Mercat Social de Voluntaris.cat per un import de 30 euros 
 

Acte de Lliurament de premis 
 
Dimecres 23 de Maig a les 20.00h  
Llibreria Empúries  
C/ Alvarez de Castro, 6 
17001 Girona  
 
*Acte obert a tothom 
 
Més informació:girona@voluntaris.cat  
 

Amb la Col.laboració: 

                                                                                                              

 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
  
D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 ens autoritza a que les seves dades 
personals (inclosa en el seu cas la imatge) siguin incorporades a un fitxer titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT 
SOCIAL amb domicili en C/ Grassot núm. 3, 2n pis 08025 Barcelona, amb la finalitat de gestionar la participació del titular de les 
dades en el present concurs. Els participants autoritzen també a rebre la newsletter quinzenal de la FCVS. 
Així mateix, els participants al concurs autoritzen a què, en el seu cas, el seu nom, cognoms i la seva imatge, siguin captades i 
publicades a la nostra pàgina web, xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa amb la finalitat de donar 
a conèixer els guanyadors del concurs i les activitats de la FCVS. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
enviant un escrit juntament amb fotocòpia del seu DNI a C/ Grassot núm. 3, 2n pis 08025 Barcelona 

 

http://www.elmercatsocial.cat/
http://www.elmercatsocial.cat/

