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SEGON PREMI VALORS ACTIUS EN LA GENT GRAN
És un motiu d'alegria compartir amb tots vostés la segona edició dels Premis Valors Actius que convoca l'Ajuntament de Gandia. Uns premis que reconeixen el treball, l'esforç i el mèrit de persones que al
llarg de la seua vida i en l'actualitat dediquen o han dedicat part del seu temps a ajudar a altres o a millorar la nostra ciutat.
Deia Unamuno; "Que sols els apassionats porten a terme obres veritablement fecundes i duradores".Així
són les persones que volem premiar. Els convide a totes i tots a participar o a presentar a aquelles persones que representen aquests valors de ciutadania.

Una forta salutació.
Liduvina Gil
Tinenta d’Alcalde

El premi:
Dos premis a les persones majors de l'any, en reconeixement a la seua trajectòria en l´àmbit de la vida
social, cultural, política, laboral o econòmica.
Amb aquest efecte, s'entendrà per persona major la persona física que tinga 60 anys o més.
Primer premi: consistirà de gaudir d’un cap de setmana, per a dos persones, en un hotel o balneari de
la Comunitat Valenciana.
Segon premi: Una tauleta tàctil
•El concurs tindrà lloc del 22 de març al 20 d’abril per a la presentació de candidatures.
•Les votacions populars s’iniciaran el 21 d´abril i clouran el 4 de maig en l’enllaç que hi haurà
en la pàgina web municipal http://www.gandia.org.
•També, es podrà votar directament als centres municipals de convivència de persones majors de
Corea i de Roís de Corella.
•La valoració del jurat es realitzarà el 11 de maig
•El lliurament dels premis tindrà lloc durant la celebració de la V Fira dels Majors, els dies 30-31
de maig.
•Els dos relats premiats seran publicats en la web de l´Ajuntament.

Requisits per participar:
•Persona física a partir de 60 anys, empadronada a Gandia.
•Es presentarà un relat escrit que explique el testimoni del candidat o candidata protagonista, que
podrà ser elaborat pel mateix protagonista o per una altra persona que l’elabore en nom d’ell.
•Els testimonis han de ser originals, elaborats expressament per a aquest concurs, i no han d'haver estat divulgats anteriorment.
•La valoració dels testimonis estarà subjecta als criteris següents:

•
•
•

Exemplaritat de l'experiència per a altres persones grans, per a joves i per a la
societat en general.
Qualitat en la redacció de l'escrit.
Emocionalitat de l'experiència.
Esperit de superació personal.

•A l’escrit, haurà d'explicar-se l'experiència aportada per la persona protagonista.
• El text no podrà superar una longitud màxima de 2 pàgines en format Arial 12, amb interlineat 1,5,
que equival a 4.200 caràcters amb espais.
• L'escrit no haurà d'incloure dades de tipus personal (adreça, DNI o altres dades de caràcter individual i privat).
• Anirà acompanyat d’una fotografia de la persona protagonista: un retrat o realitzant l'activitat descrita en el text.
• La imatge haurà de tindre una extensió .jpg o .png i una grandària no superior a 5 Mb.
• Adjunta al testimoni i la fotografia, es presentarà la sol·licitud per poder participar, on figuraran les
dades de la persona que participa.
• En cap cas, es podran atorgar aquests premis a aquelles persones majors que hagen estat guardonades en edicions anteriors.
• La candidatura amb el relat, la fotografia, més el nom, els cognoms i el telèfon de contacte, es
presentaran, per correu electrònic, a salutimajors@gmail.com
• A partir del dia 21 d’abril es publicaran els relats presentats i es podran llegir en un enllaç que hi
haurà en la pàgina web municipal http://www.gandia.org. També es podrà llegir en suport paper,
directament als centres municipals de convivència de persones majors de Corea i de Roís de Corella.

El Jurat:
La valoració d’aquest premi es realitzarà mitjançant dos procediments:
1. Votació popular, a través d'un enllaç que hi haurà en la pàgina web municipal http://www.gandia.org i,
directament, en suport paper als centres municipals de convivència de persones majors de Corea i de
Roís de Corella.
Per a votar, caldrà estar empadronat a Gandia, i únicament es podrà votar una vegada per persona i
experiència. Per al control de la votació, se sol·licitarà el DNI i la data de naixement.
A partir d’aquesta votació popular, s’obtindran les històries més votades, les quals seran valorades per un
jurat.
2. Valoració d´un Jurat: una vegada designats els finalistes, el jurat, compost per quatre membres designats per l’Ajuntament de Gandia, a més de 2 membres del Consell d’Usuaris de cadascun dels centres de
convivència per a persones majors de Gandia, serà l’encarregat de triar els guanyadors del II PREMI VALORS ACTIUS EN LA GENT GRAN i valorarà, principalment:
•Exemplaritat de l'experiència per a altres persones grans, per a joves i per a la societat
en general.
•Qualitat en la redacció de l'escrit.
•Emocionalidat de l'experiència.
•Esperit de superació personal.

