BASES REGULADORES PER LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EN EL CONCURS SOBRE EL VALOR
DE “LA TOLERÀNCIA” INCLÒS DINS DEL PROJECTE “CORNELLÀ
VALORS”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a proposta del grup de treball que promou el
projecte “Cornellà Valors” aprovat pel Consell de Ciutat, vol seguir promovent
activament la implicació dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat en projectes de
divulgació i sensibilització en principis i valors per tal de recuperar, mantenir i
transmetre a les noves generacions uns principis, que ens ajudaran a millorar a nivell
personal i comunitari.
Una de les activitats proposades per aquesta finalitat ha estat la realització de
concursos de micro relats per la ciutadania, experiència que ja s’ha fet en els darrers
anys, que reforça aquest programa de sensibilització per fomentar els valors que
qualsevol societat precisa per tal de millorar la seva qualitat de vida, millorar la
convivència i facilitar la cohesió social.
La participació del teixit associatiu de la ciutat en aquest és cabdal per aconseguir
l’objectiu de impulsar la divulgació de valors a la nostre societat.
En anteriors edicions en els que s’ha treballat els valors dels civisme, la cooperació, el
diàleg, l’esforç, l’entusiasme i la il.lusió. Per aquest any es planteja treballar el valor de
“la tolerància”, i una de les activitats proposades és la convocatòria d’una nova edició
de micro relats, que s’ajustarà a les següents:

BASES
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té per objecte la participació de les ciutadanes i ciutadans de la
nostra ciutat en el “concurs de micro relats sobre la cultura de “La Tolerància”, entès
com una eina de comunicació, conciliació, mediació o resolució de conflictes, sigui a
l’àmbit familiar, de la formació, del treball, de la recerca o de la societat en general, com
a valor de formació i creixement.
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SEGONA.- DESTINATARIS
Podran participar en aquest concurs tots els ciutadans i ciutadanes de Cornellà, a partir
de 19 anys.

TERCERA.- FORMALITZACIÓ PARTICIPACIÓ
Per poder formalitzar la participació caldrà que les persones segueixin les següents
indicacions:
1) Escriure el "micro relat" sobre la cultura de la tolerància, sigui a l’àmbit familiar, de la
formació, del treball, de la recerca o de la societat en general, com uns valors que
contribueixen a gaudir millor els objectius que s’assoleixen i que generen una vida més
plena.
2) El "micro relat" ha de tenir una extensió màxim d'un foli (A4) per les dues cares. El
tipus de lletra ha de ser Arial, Calibri o Times New Roman amb grandària 11 o 12,
justificat i amb un interlineat de 1.15.
3) Ha d'anar acompanyat d'un primer full, amb el títol del "micro relat" i dades de
l'autor/a, tal i com s'adjunta a l'annex 1 de les bases reguladores.
4) S'ha d'enviar en format PDF per correu electrònic a cornellavalors@gmail.com, entre
l’1 de desembre de 2018 al 31 de març de 2019 (ambdós inclosos).

QUART.- CRITERIS VALORACIÓ:







Presentació
Contingut
Expressió
Ortografia
Innovació
Esforç en la seva realització

CINQUENA.- JURAT
Tots els treballs presentats seran avaluats per un jurat format per membres del
Consell de Ciutat i del grup de treball promotor del projecte “Cornellà Valors”.
El Jurat, podrà acordar la incorporació de col.laboradors experts, si ho considera adient
pel volum de treballs presentats.
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SISENA.-VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
La valoració dels treballs per part del Jurat serà numèrica i anirà de 5 a 10 i podrà tenir
decimals.
Tots els treballs per categoria seran classificats per ordre de puntuació.
En l’acta solament s’anotarà per ordre els tres primers treballs millor valorats en
cadascuna de les categories.

SETENA.- PREMIS I RECONEIXEMENTS
A tots els participants se’ls hi lliurarà un diploma de participació i un obsequi
d’agraïment pel seu treball, dedicació i esforç.
Als tres primers classificats per cada categoria, se’ls lliurarà a més a més:
 Un Diploma en que acreditarà el lloc ocupat en el concurs.
 4 Invitacions per poder utilitzar una instal·lació esportiva municipal. Si resulta
guanyador un treball realitzat per un conjunt de persones, es farà entrega d’una
invitació per cada una de les persones que formen el grup.
 Unes invitacions per assistir a un espectacle cultural o esportiu.

VUITENA.- ACTA DE LLIURAMENT I RECONEIXEMENTS
L’acte de lliurament de premis i reconeixements es realitzarà en un acte públic a finals
del mes de maig de 2019 (del que s’informarà a tots els participants) presidit per
l’Alcalde de la Ciutat o regidor/a en qui delegui.

NOVENA.- ACCEPTACIÓ BASES I RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES
La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. El Jurat resoldrà totes
aquelles incidències que es produeixin i que no s’hagin contemplat dins d’aquestes
bases per tal de garantir el seu funcionament.

Cornellà de Llobregat, a 5 d’Octubre de 2018.
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Títol del “micro relat ”

Nom i Cognoms autor/a
Correu electrònic autor/a
Data naixement
Entitat (Si és el cas)
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