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CONVOCATÒRIA PER ATORGAR LA COL·LABORACIÓ 

SOLIDÀRIA DE LA CAMINADA NOCTURNA DE RUBÍ 
 
La caminada nocturna de Rubí és una activitat solidària i de lleure no competitiva, i la 
seva fita és divulgar el territori natural i rural de Rubí. 
 
Les entitats organitzadores – Centre Excursionista de Rubí i Rubí d’Arrel – s’han 
compromès a destinar un euro de cada inscripció a un projecte d’interès social per a la 
ciutat. 
 
La present convocatòria servirà per escollir dos projectes als que se’ls adjudicarà les 
aportacions solidàries recollides en la 11a i la 12a edició de la caminada Nocturna de Rubí. 
 
1. A  qui va dirigit. 
A entitats sense ànim de lucre locals que desenvolupin un projecte que tingui impacte 
directe a la ciutat de Rubí. 
 
2. Terminis de sol·licitud. 

● Obertura del període de sol·licitud: 18 de novembre de 2019 
● Termini del període de sol·licitud: 31 de desembre de 2019 
 

3. Presentació de projectes 
La presentació dels projectes es podrà fer de dues maneres: 

a) Presencialment a la secretaria del CRAC de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 
18h a 21h. (C/Sant Joan, núm. 1) 

b) Telemàticament al correu electrònic cracrubi@gmail.com. 
  
4. Requisits per participar 

a) Ser una associació sense ànim de lucre. 
b) Ser una entitat d’àmbit local. 
c) L’entitat ha de tenir entre les seves finalitats l’acció social. 
d) El fet de participar suposa l’acceptació de les bases d’aquest convocatòria. 

 
5. Què es valorarà 

a) El projecte ha de tenir impacte directe a la ciutat. 
b) Es valorarà preferentment projectes que tinguin repercussió en la inclusió social, 

el manteniment del patrimoni local i natural o educatius. 
 
6. Documentació a presentar 
Caldrà presentar una memòria tècnica i econòmica que contingui la següent informació 
bàsica: 

a) Títol del projecte 
b) Presentació de l’entitat 
c) Introducció del projecte 
d) Objectius 
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e) Exposició de les accions a desenvolupar 
f) Pressupost del projecte 
g) Calendari d’execució. 

 
7. Import de la col·laboració 
D’entre totes les sol·licituds, es seleccionaran dos projectes que rebran una aportació 
econòmica de 1200€ cadascun d’ells. Aquestes quantitats corresponen a les aportacions 
solidàries de la 11a Caminada Nocturna (1200€) i de la 12a Caminada Nocturna (1200€). 
 
8. Adjudicació de les aportacions 
L’acte de lliurament de les aportacions econòmiques als dos projectes seleccionats es farà 
el dimarts 28 de gener de 2020 a la seu del Centre Excursionista de Rubí (Pg. De la riera 
30-32. Plaça Pompeu Fabra)  
 
9. Composició del jurat 
Les propostes presentades les valorarà un jurat format per un membre de l’organització i 
dues persones vinculades al teixit sociocultural de la ciutat de trajectòria reconeguda. 
 
10. Seguiment i justificació  
L’organització es reserva el dret de fer un seguiment de l’activitat i a demanar la 
documentació que es consideri oportuna. 
Les entitats beneficiades es comprometran a fer un retorn del desenvolupament del 
projecte en forma de mostra gràfica a l’espai expositiu de les entitats col·laboradores de 
la propera Caminada Nocturna de Rubí. 
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