
 

 
PREMI ONA «UNA EXPERIÈNCIA ESPECIAL» 

 

 

OBJECTIU: 
L’Associació de Familiars de Discapacitats Intel·lectuals de l’Alt Empordà, amb motiu del seu 10è 
Aniversari i amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, convoca un premi adreçat als estudiants de 
segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius de Figueres, amb l’objectiu de sensibilitzar i divulgar 
els valors del voluntariat i la integració social. 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Candidats 
Poden participar-hi estudiants de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius de Figueres. 

 
Requisits 
Els participants han de presentar un text escrit, amb un mínim de 2 i un màxim de 4 fulls DIN-A4 a 
una sola cara, sobre una experiència que posi de manifest el valor del voluntariat, la solidaritat i la 
integració social de les persones amb discapacitat. L’experiència narrada pot ser personal o bé 
coneguda per mitjà d’altres persones del seu entorn. Es valorarà especialment la sensibilitat i la 
capacitat per apropar-se al món de les persones amb discapacitat. 

 
Premi 
Es lliurarà 1 primer premi, consistent en una Tablet Samsung Galaxy al millor text presentat, i 2 
accèssits premiats amb llibres de Narrativa Juvenil per als dos textos finalistes. 

 
Característiques 
Els guanyadors seran seleccionats per un jurat, format per un representant d’ONA, un representant 
de l’ajuntament de Figueres, un professional del món de la discapacitat, un representant de l’àmbit 
literari i dos representants de l’àmbit del voluntariat. 

 
Termini i lloc de presentació 
Els treballs es poden enviar per correu postal o correu electrònic a l’adreça de l’associació fins el dia 
30 d’abril de 2014 com a data màxima de recepció. 
 
ONA Associació de Familiars  i Tutors de Discapacitats Intel·lectuals de l’Alt Empordà  
C/ Colom, 10 
17600 – Figueres 
onasoci@yahoo.es 

 
Lliurament  
Els premis es lliuraran el dissabte 31 de maig, en el marc del festival «10 ANYS D’ONA» programat a 
la plaça de Catalunya de Figueres per celebrar el 10è aniversari de l’associació. 
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