BASES 3r CONCURS D’IDEES

BASES 3R CONCURS D’IDEES LLAVORS DE FUTUR
Llavors de Futur és una iniciativa que promou l’emprenedoria social entre els
joves per a què proposin idees que tinguin un impacte positiu en el territori.
L’objectiu és inspirar-los a aportar solucions que poden canviar i millorar el seu
entorn, a partir del coneixement d’experiències d’altres emprenedors joves.
El concurs d’idees Llavors de Futur és un projecte promogut per la Comissió
de Reconeixement de Mossèn Josep Garriga i Ponent Coopera. En col·laboració
amb l’Ajuntament de Tàrrega, l'Associació Frater, Josep Castellà i la família
Castellà Anglarill. La comissió vol donar continuïtat a l’esperit i als valors de
Mossèn Garriga, impulsor de diverses entitats que treballen per a persones en
situació de vulnerabilitat i a favor de la inclusió i cohesió social.
El concurs d’idees forma part de la Jornada d’Emprenedoria Social
Jove “ Llavors de Futur” , una jornada que dóna a conèixer projectes
d’altres emprenedors joves per inspirar als estudiants targarins/es i que també
divulga les idees guanyadores del concurs.

Objectius
Promoure l’esperit emprenedor i afavorir l’adquisició de les capacitats, els
valors i les habilitats que comporta l’emprenedoria.
Fomentar una actitud activa per generar idees que solucionin necessitats
reals.
Afavorir la cocreació, la creativitat, la
responsabilitat i el treball en equip.

curiositat,

la iniciativa,

la

Potenciar un pensament positiu, constructiu i d’implicació amb allò que
succeeix en el seu entorn per dinamitzar el territori i transformar-lo.
Difondre models socials alternatius per treballar
l’emprenedoria i l’economia social i/o col·laborativa.

conceptes

com

Donar continuïtat a l’esperit i els valors de Mossèn Josep Garriga.

Com puc participar-hi?
Pots participar al concurs d’idees, si ets estudiant de 4t d’ESO o de Cicles
Formatius de centres de Tàrrega o si ets alumne amb necessitats educatives
especials d’entre 16 i 21 anys que estudies en una escola targarina. La
manera de presentar la idea és molt senzilla, has de descarregar el formulari que
trobaràs al web aalba.cat/llavorsfuturformulari, omplir-lo amb les dades que et
demanem i enviar-lo abans de la data límit.
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Quin tipus d’idees puc presentar?
Idees transformadores.
Idees que són motor de canvi.
Idees amb un impacte positiu en el territori.
Idees per canviar i millorar la societat.
Idees per millorar la qualitat de vida de les persones, en especial d’aquelles
persones en situació de vulnerabilitat i en exclusió social.
Idees per protegir el medi ambient.
Idees que facin servir les noves tecnologies al servei de les persones.

Puc participar-hi de manera individual o en grup?
Pots presentar idees a títol individual o en grup.

Puc presentar més d’una idea?
Pots presentar un màxim de 2 idees per participant ja sigui individual o grupal.
Cada idea serà una proposta diferent i això comporta que hauràs d’omplir/lliurar un
formulari diferent per a cadascuna en cas de presentar-ne dues.

Com s’avaluarà la meva idea?
El Jurat reconeixerà aquelles idees que siguin més innovadores, sostenibles i amb
impacte en el territori perquè promouen canvis i millores positives en l’entorn. Es
tracta del Premi a la Millor Llavor de Futur. Hi haurà: 1r premi amb una dotació
econòmica de 300€ amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tàrrega; 2n premi
amb una dotació de 200€; i un 3r premi amb una dotació 100€.
Hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert quan no hi hagi propostes que
reuneixin els requisits mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració.
Els guanyadors optaran a presentar la seva proposta a la Jornada de Llavors de futur
del pròxim curs escolar.
Els centres dels alumnes premiats rebran un lot de llibres de la temàtica d’economia
social i cooperativa.
Què és una idea innovadora?
És una idea que no existeix encara al territori.
És una idea que millora un servei/producte que ja existeix al territori.
És una idea que fa ús de les noves tecnologies.
Què és una idea sostenible?
És una idea susceptible de convertir-se en un projecte real i viable.
És una idea que fomenta l’economia col·laborativa, l’economia del bé comú
o l’economia circular.
És una idea que implica una millora social i econòmica però que, a la
vegada, protegeix el medi ambient.
És una idea que aprofita el recursos del territori (sostenibilitat social i/o
sostenibilitat medi ambiental).
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Què és una idea amb impacte positiu?
§ És una idea susceptible de convertir-se en un projecte beneficiós i útil per a
l’entorn.
§ És una idea que persegueix millorar la qualitat de vida de les persones, en
especial d’aquelles que es troben en situació o risc d’exclusió social.
Altres aspectes que es valoraran

§ Es valorarà la coherència i la claredat en la presentació de la idea.

Qui decidirà si la meva idea és guanyadora?
La decisió dels guanyadors del concurs d’idees la prendrà una jurat que està
format pels membres de la Comissió de Reconeixement de Mossèn Josep Garriga,
formada per 8 membres i amb la composició següent:
§
§
§
§
§
§
§
§

Un/a representant de l’Associació Alba – Fundació Alba Futur.
Un/a representant de Frater (Fraternitat Cristiana de Persones amb
Discapacitat).
Un/a representant de Càritas Tàrrega.
Un/a representant de Missions i Mans Unides.
Un/a representant de la Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida.
Un/a representant de la Parròquia de Tàrrega.
Un/a representant de l’Ajuntament de Tàrrega.
Un/a secretari/a.

I si la meva idea és guanyadora?
Si la teva idea és una de les guanyadores, l’hauràs de presentar a la 3ª Jornada
Llavors de Futur d’Emprenedoria Social Jove que se celebrarà al 2019. La finalitat
és compartir la teva idea amb la resta de joves interessats en el projecte Llavors de
Futur per poder inspirar-los.
L’exposició dels projectes serà molt senzilla: una presentació curta d’entre 3 i 5
minuts per explicar la teva idea. La iniciativa es plantejarà de la manera més
innovadora i atractiva possible. Es podrà utilitzar material de suport (power point,
vídeo, etcètera). En el cas que la idea s’hagi presentat en grup, les persones que
el conformen podran participar en l’explicació pública del projecte.

Quan i on haig de presentar la meva idea?
El termini de presentació de les idees és fins a les 23:59 pm del 15/06/2019.
El formulari degudament omplert s’ha de presentar via online a:
aalba.cat/llavorsfuturformulari
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Quan sabré si la meva idea ha estat guanyadora?
El jurat dictarà la resolució del concurs d’idees el 17/09/2019. La difusió pública de
les idees guanyadores i l’entrega dels premis tindrà lloc en la 3ª Jornada
d’Emprenedoria Social Jove, que se celebrarà el mes d’octubre del 2018. A les
persones guanyadores se us avisarà amb antelació perquè us pugueu preparar
l’exposició de la idea per a la 3ª Jornada Llavors de Futur d’Emprenedoria Social
Jove.

I si tinc dubtes, a qui puc fer una consulta?
Ens pots escriure a comunicacio@aalba.cat i una persona de l’equip es posarà en
contacte amb tu el més aviat possible.

Què haig de tenir en compte?
§ Un cop finalitzat el període de presentació de les idees, el Jurat de Llavors
de Futur revisarà la informació presentada en el formulari. Si es detecta
alguna errada o la falta de part de la documentació, l’organització et podrà
demanar les dades corresponents. Es descartaran aquells formularis que
no estiguin degudament complimentats.
§ El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, si considera que el
nivell de les idees presentades no es correspon a l’objectiu que es pretén
assolir o no reuneixen la qualitat adequada per a ser premiades.
§ El jurat es reserva el dret de demanar informació addicional o aclariments
sobre la teva idea presentada.
§ L’organització del concurs es reserva el dret a la difusió pública d’aquesta
convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels
projectes presentats.
§ La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut
d’aquestes bases.
Nota: L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, aclariment o rectificació de
les bases, si es dóna justa causa, sempre fent-ho públic de la mateixa manera que s’han fet
públiques les presents bases.
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