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5è Concurs de Relats  
de Voluntariat Social 

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) convoca el 5è Concurs de Relats de 
Voluntariat Social per promoure la idea que el voluntariat social val la pena! L’objectiu és 
donar veu a tots aquells voluntaris i voluntàries que cada dia dediquen part del seu temps als 
altres. Es tracta d’una convocatòria oberta a qualsevol persona que vulgui explicar i compartir 
la seva experiència com a voluntari o voluntària social. 

El concurs és duu a terme a nivell de Catalunya però té quatre convocatòries corresponents 
als següents territoris: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 

Els relats s’han d’enviar a barcelona@voluntaris.cat, tarragona@voluntaris.cat 
lleida@voluntaris.cat, o girona@voluntaris.cat (en funció de la província de l’entitat o de la 
província on la persona fa el seu voluntariat) abans del 24 de març de 2014.  

Es lliurarà un primer, segon i tercer premi en cada convocatòria, que farà la seva pròpia 
entrega de premis. Els jurat estarà format per persones coneixedores del món literari i del 
món del voluntariat. La FCVS publicarà una selecció dels millors relats al blog Val la pena! 
durant l’any següent a l’entrega de premis fins arribar a la convocatòria de la propera edició 
del concurs. 

Requisits dels relats 

• La temàtica dels relats haurà de ser el voluntariat social.  
• Cada relat ha de concursar en la convocatòria que li correspon a nivell territorial, en 

funció del lloc on es fa el voluntariat. Només s’acceptaran els relats que 
corresponguin a cada territori. 

• Cada autor podrà presentar només un relat.  
• Els relats han de tenir títol i s’han de lliurar en un document de word (Lletra Arial 12) 
• L’extensió màxima dels relats és de 2.000 caràcters (26 línies), sense tenir en 

compte el títol.  
• Els autors han d’enviar els relats i les seves dades de contacte (nom i cognoms, 

pseudònim, telèfon, correu electrònic i entitat on fan el voluntariat) a l’adreça 
electrònica que els correspon en funció de la província fins el 24 de març de 2014. 
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. 

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, informem que les dades personals dels concursants quedaran en un fitxer del qual és 
responsable la FCVS, podent exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la FCVS.                             
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