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CONVOCATÒRIA 2011 

 

La Fundació Maria Ferret - Escoltisme i Guiatge de Mallorca convoca els XVIII Premis 
ELADI HOMS i MARIA FERRET amb la finalitat de reconèixer els mèrits i com a mostra 
d’agraïment a aquelles persones o grups que s’hagin destacat per la seva feina per 
l’escoltisme i el guiatge mallorquí. 
 
• PREMI ELADI HOMS 
Aquest premi va especialment dirigit a reconèixer una iniciativa, experiència o tasca 
de qualsevol col·lectiu escolta i guia (unitats, equips de caps, Agrupaments, 
Branques, i altres col·lectius...) que s’hagi destacat al llarg del curs 2010-2011. 
 
• PREMI MARIA FERRET 
Destinat a agrair a una persona que s’hagi distingit dins el Moviment Escolta i Guiatge 
de Mallorca, per la seva dedicació i entrega a l’escoltisme i el guiatge mallorquí. 
 
• BASES DELS PREMIS 
 
1. Les candidatures als premis hauran d’ésser presentades per al manco dos escoltes. A 

cada proposta figuraran les persones que han intervingut. 
 

2. Cada candidatura ha d’anar acompanyada d’un informe que justifiqui i raoni la proposta. 
Es lliuraran a la seu social de la Fundació Maria Ferret c /Seminari, 4 de Palma Telèfon 
971725168 fax 971724352 o bé al correu electrònic  fundacio@fundaciomariaferret.org 

   
3. Qualsevol persona per iniciativa pròpia també podrà suggerir candidats per escrit al 

Patronat de la Fundació, el qual estudiarà els suggeriments i decidirà en darrer terme si 
ha d’ésser pres en consideració pel jurat. En cas que s’accepti el patronat podrà 
elaborar o encarregar un informe, sempre dins el termini de presentació. 

 
4. El termini de presentació de candidatures acabarà el 11 de novembre de 2011. 
 
5. El jurat dels premis estarà format pel 2 membres del Patronat, 2 membres de l’equip de 

comissariat i els premiats al curs passat. Actuarà com a president del jurat el de la 
Fundació, i com a secretària la de la Fundació. 

 
6. El veredicte es farà públic dia 19 novembre de 2011. El lliurament dels guardons es farà 

en un acte públic divendres 25 de novembre. 
 
7. El jurat dels premis es reserva el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol 

contingència no prevista en aquestes bases.  
 
8. Si fa el cas, el jurat podrà declarar deserts els premis. 


