
 

 

 

 

 

 

 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’APADRINAMENT D’UNA INICIATIVA SOLIDÀRIA EN 
EL MARC DE LA #JORNETFEST 2023 

 

1. Antecedents 

Helena Jornet Finques és una immobiliària familiar amb oficines a Sant Feliu de 
Guíxols i Sant Antoni de Calonge. És una empresa compromesa amb el seu entorn, la 
seva cultura i la seva gent. Participa activament en diferents esdeveniments culturals 
i solidaris de la zona. Concretament, és patrocinadora oficial del Festival de la Porta 
Ferrada i del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, del Festival Temporada Alta de 
Girona, i col·labora amb diferents activitats solidàries organitzades per entitats de 
l’Empordà. 

El passat 14 de juliol de 2022, Helena Jornet Finques va celebrar la primera edició de 
la #JornetFest.  

Bona música, bon menjar, bon beure i la millor companyia, en un vespre carregat de 
sorpreses i d’un gran sorteig de regals i experiències gràcies a la inestimable 
col·laboració d’una vintena d’establiments i comerços de Sant Feliu de Guíxols. 

Després de tants mesos de pandèmia, de guerra i de crisi socioeconòmica, l’equip 
d’Helena Jornet Finques tenia moltes ganes de celebrar la vida amb els seus clients, 
amics i col·laboradors, d’agafar aire i tornar-se a veure les cares tot gaudint d’un 
esdeveniment que va ser un èxit rotund.  

Així doncs, sense cap mena de dubte, l’any 2023 Helena Jornet Finques organitzarà 
la segona edició de la #JornetFest amb el mateix esperit que la primera, però amb el 
valor afegit d’apadrinar una iniciativa solidària.  

 

2. Objecte de la convocatòria 

La finalitat d’aquesta convocatòria és seleccionar una iniciativa solidària per ser 
apadrinada en el context de la segona edició de la #JornetFest. 

La convocatòria utilitza el terme apadrinar perquè, a més de destinar tots els 
beneficis de l’esdeveniment a la iniciativa seleccionada, es durà a terme una tasca de 
sensibilització, de divulgació i de conscienciació en relació a aquesta iniciativa. 



 

 

 

 

 

 

3. Règim aplicable a la convocatòria 

Aquesta convocatòria i el seu resultat i execució es regeixen per aquestes bases. La 
presentació de qualsevol sol·licitud comporta l’acceptació total d’aquestes bases. 

 

4. Finançament 

4.1. El finançament d’aquesta convocatòria pel que fa a l’ajuda econòmica que es 
concedirà a la iniciativa solidària que resulti seleccionada, es farà amb càrrec a les 
quantitats que, en forma de donació obtindrà Helena Jornet Finques en el marc de 
la segona edició de la #JornetFest. 

4.2. En cas que un cop acabada la iniciativa seleccionada no s’hagi executat 
completament el pressupost, els romanents hauran de ser retornats a Helena Jornet 
Finques, que els destinarà a l’organització de la següent edició de la #JornetFest.  

 

5. Beneficiaris 

Poden presentar-se a aquesta convocatòria totes aquelles entitats i organitzacions 
sense ànim de lucre que vulguin dur a terme o ja estiguin duent a terme una iniciativa 
solidària a l’Empordà. 

 

6. Procediment i termini 

6.1. Per presentar-se a aquesta convocatòria cal omplir el següent formulari 
d’inscripció: https://forms.gle/ywZ3mpJFjEwrzHSW8 

A més de les dades sol·licitades, cada entitat podrà aportar tota la informació 
addicional (vídeos, imatges, informes, etc.) que consideri. 

6.2. El termini de presentació acaba a les 19.00h del dissabte 18 de març de 2023. 
Només es tindran en compte les candidatures rebudes a través d’aquesta via.  

 

7. Selecció de la iniciativa 

7.1. La comissió organitzadora de la segona edició de la #JornetFest serà 
l’encarregada de seleccionar la iniciativa. 



 

 

 

 

 

 

7.2. Els criteris orientatius de selecció seran els següents: 

a) S’entén per iniciativa solidària, qualsevol activitat o tasca que, sense cercar 
el lucre, aporti un benefici social a un col·lectiu o comunitat en situació de 
vulnerabilitat o en risc d’exclusió. 

b) Tot i no ser requisit indispensable, es valorarà positivament que la iniciativa 
es desenvolupi a Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell – Platja 
d’Aro i S’agaró, Calonge i Sant Antoni, Palamós o municipis propers.  

c) Tot i no ser requisit indispensable, es valorarà positivament que l’entitat 
sol·licitant tingui seu o delegació a un dels municipis esmentats al punt 
anterior. 

d) Es valorarà positivament que l’entitat sol·licitant sigui respectuosa amb els 
valors de la tolerància i el respecte per les llibertats individuals i col·lectives 
de les persones i pel medi ambient. 

e) Es valorarà positivament que la llengua vehicular de l’entitat sol·licitant sigui 
el català.  

7.3. La resolució de la convocatòria es farà pública a través del web d’Helena Jornet 
Finques: www.helenajornet.com/blog. Igualment, serà notificada individualment a 
tots els inscrits.  

 

8. Execució i justificació de la iniciativa 

8.1. L’entitat escollida haurà de presentar una memòria final que inclourà un resum 
de la iniciativa original, una descripció de les activitats fetes, els objectius específics 
assolits, els resultats preliminars, si s’escau. I també les modificacions de la 
metodologia i/o del pla de treball original, les publicacions o comunicacions derivades 
de la iniciativa i una memòria econòmica.  

8.2. Helena Jornet Finques, durant l’execució de la iniciativa, podrà tenir reunions de 
seguiment amb l’entitat, a fi i efecte de poder conèixer-ne de primera mà el 
desenvolupament i fer-ne més divulgació, en cas que fos necessari.  

8.3. Així mateix, Helena Jornet Finques podrà procedir a la difusió i divulgació de 
dades i activitats relatives a la iniciativa ja fetes públiques, amb finalitats 
promocionals, en qualsevol mitjà de comunicació, propi o de tercers, sigui premsa 
escrita, radiodifusió, televisió, xarxes socials i qualsevol altre canal que sigui adient.  

8.4. En les publicacions i altres comunicacions en què es presentin resultats de la 
iniciativa, l’entitat ha de fer difusió de l’ajut, fent referència expressa a Helena Jornet 
Finques esmentant sempre “amb el suport d’Helena Jornet Finques”.  



 

 

 

 

 

 

Això implica incloure el logotip d’Helena Jornet Finques en els elements informatius 
i de difusió de l'activitat objecte de l’ajut. També hauran de comunicar aquestes 
accions a Helena Jornet Finques. 

 

9. Responsabilitats 

9.1. L’entitat és la responsable solidària de la iniciativa a tots els efectes. Aquesta 
responsabilitat inclou el compliment dels aspectes formatius i legals aplicables al 
personal contractat o a les persones voluntàries a càrrec del projecte, així com 
l’obligació de reintegrament dels fons en cas d’incompliment total o parcial de les 
condicions i obligacions de l’entitat.   

9.2. De la mateixa manera, seran igualment responsables de la certesa, veracitat i 
vigència de les dades i de la informació relativa a la iniciativa, així com del compliment 
de les obligacions que els corresponguin. Helena Jornet Finques es reserva el dret de 
sol·licitar a les entitats la documentació que consideri necessària per acreditar el 
compliment de les esmentades obligacions, així com les certificacions de les 
autoritats i institucions públiques competents, en relació amb la capacitat, solvència 
i compatibilitat, en qualsevol moment.  

 

10. Jurisdicció 

Per a la resolució de les controvèrsies relacionades amb la convocatòria objecte 
d’aquestes bases, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunal de la ciutat de Sant 
Feliu de Guíxols, i renuncien a qualsevol fur que els pogués correspondre.  

 

 

A Sant Feliu de Guíxols, 17 de desembre de 2022. 

 

  


