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5ª EDICIÓ DEL PREMI “PROTAGONISTES 

DEL DEMÀ” CONVOCAT PEL ROTARY 

CLUB DE BARCELONA EIXAMPLE 

 

 

ROTARY ÉS... 

 
Rotary és una associació de persones que treballen en diferents àmbits 
professionals i socials, formant una aliança mundial per oferir els seus serveis 
humanitaris allà on sigui necessari, fomentant elevades normes ètiques i 
afavorint la creació de bones voluntats i la pau al món. 

 
ROTARY CLUB DE BARCELONA EIXAMPLE 

 
El nostre Club va ser constituït en 2010 a l'Eixample de Barcelona i està obert a 
les iniciatives socials que es puguin desenvolupar en la nostra zona 
d'influència: l'Eixample de Barcelona. Representa la institució Rotary 
International, organització creada en 1905 i que a l'actualitat té al voltant de 
1.300.000 socis, distribuïts en els 32.000 Clubs rotaris i 200 països. 

 
OBJECTIU DE ROTARY 

 
Els objectius de Rotary se centren a estimular i fomentar l'ideal de servei com a 
base de totes aquelles accions que siguin dignes de ser tingudes en compte. 
Destaquen, per sobre d'altres: 

- El coneixement mutu, l'amistat com a opció de servei. 
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- L'observació d'elevades normes ètiques en les activitats professionals i 
empresarials, el reconeixement del valor de l'ocupació professional útil i la 
dignificació d'aquesta en benefici de la societat. 

- La posada en pràctica de l'ideal de servei de tots el socis en la seva vida 
privada, professional i pública. 

- La comprensió, la bona voluntat i la pau entre les nacions, gràcies a la 
companyonia de les persones que exerceixen activitats professionals i 
empresarials, i que tenen com a modus vivendi l'ideal de servei. 

 

PROTAGONISTES DEL DEMÀ 

 
RECONEIXEMENT DEL NOSTRE CLUB A LA JOVENTUT 

 
El nostre Club i Rotary International busquen premiar a nivell local als joves que 
demostrin tenir unes actituds i unes capacitats pròpies dels ciutadans del demà. 

Volem valorar la capacitat d'esforç i de treball dels nois i noies de la nostra 
zona i donar a conèixer davant la societat, els valors que ha de tenir la nostra 
joventut. 

Rotary International posa la seva infraestructura i el seu prestigi a nivell 
internacional per promoure un corrent positiu d'acord als valors dels nostres 
joves. 

Rotary International, aprofitant tots els seus Clubs locals, vol vincular a tota la 
societat en aquesta tasca amb l'esperança d'aconseguir un món millor en el 
futur. 
 
PRETENEM: 
 
Aconseguir un reconeixement públic dels valors de la joventut, promogut des 
del Rotary Club de Barcelona Eixample amb el suport de tots els Clubs Rotaris 
de Barcelona, de Rotary International i la col·laboració especial de l'associació 
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CorEixample i de l’Ajuntament de Barcelona (Regidoria de l’Eixample). 
 
Volem premiar a joves que, complint les bases proposades a la convocatòria 
del premi, demostrin un esperit emprenedor, honradesa, actitud de servei, 
formació i una moralitat que els converteixin en un estímul per als altres i en el 
qual s’endevini un futur de persones capaces, amb ètica i qualitats de lideratge. 
Busquem complir amb l'obligació de preocupar-nos de la joventut -la nostra 
gran esperança- i facilitar el seu desenvolupament personal, posant de 
manifest les seves virtuts i destacant (com exemples de forma pública i notòria) 
determinades actituds davant la vida des de l'òptica de les futures generacions. 

 
VOLEM: 
 
Un / a jove amb: 

- Bon expedient acadèmic. 

- Sensibilitat social. 

- Sigui un exemple per als altres. 

 

Bases de la convocatòria 

 

1. CONCEPTE 

El nostre Club intenta mitjançant la convocatòria del premi "Protagonistes del 
Demà" donar a conèixer públicament els valors de la joventut concretats en un 
guardó que, tot i ser individual, representi el símbol i l'esperit emprenedor i amb 
actitud de servei cap a la comunitat. 

 

2. CANDIDATS 

Els candidats seran alumnes dels centres educatius de l’Eixample. 
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Podran optar els joves dels esmentats centres que estiguin cursant els seus 
estudis i tinguin entre 15 i 18 anys. 

 

3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

3.1. Sol·licitud del jove amb nom i cognoms, DNI, lloc i data de naixement, 
adreça actual, telèfons, foto tipus carnet i descripció de l'activitat formativa 
actual. 

3.2. Autorització dels pares o tutors. 

3.3. Dades del tutor del centre educatiu on cursa el batxillerat, dades del centre 
i telèfon de contacte. 

3.4. Informe del tutor del centre, fent referència al nivell d'integració, participació 
i capacitat d'iniciativa en les activitats escolars i extraescolars de l'aspirant. 

3.5. Expedient acadèmic amb inclusió d'altres possibles estudis paral·lels o 
complementaris (música, idiomes, informàtica, etc.) 

3.6. Relació d'activitats i serveis de la persona que aspira al premi en relació a 
la comunitat, explicant la seva participació en agrupacions, equips de treball o 
les seves obres de voluntariat, i les motivacions que l'han portat a aquesta 
participació. 

3.7. Relació d'activitats de caràcter cultural, esportiu o lúdic amb indicació de 
les distincions rebudes per la persona proposada, i les motivacions que l'han 
portat a la participació en aquestes activitats. 

 

4. DATA DE PRESENTACIÓ 

Les sol·licituds amb la documentació es recolliran fins al dimarts dia 15 de març 
de 2016 en cada centre que hi participi. El jurat es reunirà el dijous dia 7 d’abril 
per a l'elecció dels guanyadors; la comunicació oficial de guanyadors es 
realitzarà el dimarts dia 12 d’abril de 2016 i el lliurament del premi es realitzarà 
el dijous dia 28 d’abril de 2016. 



 

  

      AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

 
Rotary Club de Barcelona Eixample  club@rotaryeixample.org  www.rotaryeixample.org  
Reunions: Dijous 20:30 h. Hotel Avenida Palace. Gran Via de les Corts Catalanes, 605. 08007 Barcelona 
 

5. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PROTAGONISTES DEL DEMÀ 

Les persones responsables del programa i de contacte a Rotary són: 

• El president del Rotary Club de Barcelona Eixample. 

• El responsable de l'Àrea de Joventut del Club. 

 

6. CONTINGUT I LLIURAMENT DELS PREMIS 

Per al guanyador del concurs: 

1. Diploma acreditatiu del premi. 

2. Estada en un campus d’Espanya o de l'estranger, al costat d'altres joves de 
diferents nacionalitats, a escollir entre els que es proposaran. És una estada 
d’uns 15 dies amb una família i en un campus de Rotary International dins del 
programa d'intercanvis de Rotary. El valor total del campus amb l’estada i el 
viatge és de 1.000 euros. 

Per a cada un dels dos finalistes: 

1. Diploma acreditatiu del premi. 

Els premis seran lliurats amb l'assistència dels familiars dels premiats i el tutor 
del centre formatiu. 

L'estada i les dates del campus seran comunicades oportunament. 

En cas de que el guanyador no pugui anar al campus, el premi es posarà a 
disposició del segon classificat.. 

La llista de campus es va actualitzant constantment i en el moment de l’entrega 
del premi es presentaran les diferents alternatives. A tall d’exemple, adjuntem 
una pàgina web on van apareixent els diferents campus que es realitzen: 
http://www.yepspain.org/camps.php 
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7. DOSSIER DEL VIATGE 

El jove elegit haurà de lliurar al seu retorn un dossier per al Club, amb les seves 
experiències. 

 

8. COMPOSICIÓ DEL JURAT 

Presidenta del Rotary Club de Barcelona Eixample. 

- Sra. Gloria Sánchez de Toledo Codina. 

Secretari del Rotary Club de Barcelona Eixample. 

- Sr. Lluís Castañeda Peirón. 

Responsable del Comitè de Joventut del Rotary Club de Barcelona Eixample. 

- Sra. Marisa Caparrós Moreno. 

Sòcia d’Honor del Rotary Club de Barcelona Eixample. 

- Sra. Carmen Izquierdo Ruiz. 

Representant de l’associació CorEixample. 

- Sra. Marisa Aparicio Verdoy, Presidenta. 

Representant del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Sr. Toni Coll Tort, Conceller Tècnic. 

El lloc de la reunió del jurat serà la seu del Rotary Club de Barcelona Eixample: 
Hotel Avenida Palace. Gran Via de les Corts Catalanes, 605. 08007 Barcelona. 

Cada sol·licitud s'ha de lliurar als membres del jurat de manera anònima per a 
la seva justa valoració. 

El secretari tindrà veu però no vot, i serà el responsable d'aixecar la 
corresponent acta de la deliberació i concreció dels guardonats. 
Els altres membres tindran veu i vot i el president sempre té vot diriment en cas 
d'empat. 


