
 

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA NIT DE L’ESPORT DEL MASNOU 2019 

 
 
1. OBJECTE 

Realitzar un acte d’entrega de premis a persones i entitats esportives vinculades amb el 
món esportiu del Masnou, per tal de reconèixer els èxits més significatius mitjançant 
categories, a tots aquells candidats (masculins i femenins) que siguin proposats per la seva 
entitat, fent d’aquesta nit, una data especial pels esportistes del Masnou. 

Aquests premis aniran en funció dels èxits aconseguits en la temporada 2018/19 pels 
esportistes o equips de cada club, sent premiats els tres finalistes de cada categoria. 

Aquest acte, també premiarà la categoria per la trajectòria esportiva de persones que hagin 
estat vinculats a l’esport masnoví. 

 
2. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT PER PARTICIPAR  

 
2.1. Descripció de les fases 

Primera fase: 

a. La Regidoria d’Esports facilitarà a totes les entitats esportives del Masnou, aquestes 
bases de participació juntament amb el document bàsic, amb el qual cada entitat 
podrà decidir les seves propostes (cada document servirà per una proposta i es 
podran incloure totes aquelles que es creguin convenients). 

b. Les entitats esportives decidiran els seus candidats segons les categories, i 
s’encarregaran de buscar i facilitar l’historial esportiu, i documentació que estimin 
oportuna. 

c. Aquestes hauran de presentar en un sobre tancat totes les seves propostes, per les 
quals no existirà un nombre límit i hauran d’estar degudament emplenades i 
fonamentades (historial esportiu, fotografies en format electrònic i/o documentació que 
creguin convenient). 

Segona fase: 

a. Es recolliran totes les propostes i s’introduiran en les categories corresponents. 

b. Totes les propostes s’avaluaran per part del Jurat elegit per aquest acte, fent-se 
l’elecció dels finalistes i guanyadors de cada categoria. 

c. La Regidoria d’Esports notificarà a tots/es els finalistes, convidant-los a assistir a 
l’entrega de premis que tindrà lloc el divendres 29 de novembre de 2019 a les 20.30h 
a l’edifici de Ca n’Humet. 

d. La Regidoria d’Esports convocarà a totes les entitats esportives del Masnou a l’acte, 
per tal de gaudir d’aquesta vetllada. 

 

2.2. Destinataris, candidatures i requisits 

Els destinataris i executors de les propostes seran les entitats esportives del Masnou i les 
candidatures estaran destinades únicament a esportistes del Masnou, amb tant sols la 
categoria “Esportista (masculí i femení) masnoví competint en entitat de fora del Masnou”, 



 

per les quals qualsevol persona podrà proposar-la introduint les dades de la fitxa que 
trobarà al web del Masnou. 

Els requisits indispensables són els següents: 

a. Les entitats hauran d’estar dins del registre d’entitats del Masnou. 

b. Els esportistes hauran de ser nascuts o empadronats al Masnou. 

c. Per la categoria d’esportista d’entitat fora del Masnou, l’únic requisit serà que la 
candidatura sigui per una persona nascuda o empadronada al Masnou. 

 

2.3. Documentació a presentar per cada proposta 

a. Document NE001: on es presenta la informació bàsica de cada proposta 
presentada a candidatura. 

b. Documentació annexa: historial o currículum esportiu de la persona/equip de la 
proposta presentada a candidatura. 

c. Per a les propostes a esportistes d’entitats de fora del Masnou, les persones 
interesades ompliran una fitxa al web, en la qual es detalla el seu nom i cognoms i 
el número de telèfon, perquè la Regidoria d’Esports  es pugui posar en contacte 
amb ell per al traspàs de tota la documentació annexa. En l’apartat “historial” 
d’aquesta fitxa, posaran un petit resum de la seva vida esportiva. 

 

2.4. Termini i lloc de presentació de les propostes 

El termini de presentació per totes les propostes d’entitats del Masnou, serà el divendres 8 
de novembre de 2019, les quals s’hauran d’entregar amb el títol “NIT DE L’ESPORT DEL 
MASNOU 2019” en un sobre tancat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) al carrer Roger 
de flor 23 del Masnou de dilluns a divendres de 8.30 a 14h i dijous de 16 a 19h del vespre. 

En el cas de les propostes per a esportistes d’entitats de fora del Masnou, el termini per 
tancar la pàgina d’inscripció de propostes serà el mateix, però tenint en compte que fins el 
13 de novembre per a la presentació de la documentació annexa (mitjançant correu 
electrònic a l’adreça esports@elmasnou.cat i posant com a títol NIT DE L’ESPORT DEL 
MASNOU 2019). 

 

2.5. Categories 

Aquest apartat vol fer una classificació de categories, per intentar acotar la recerca en els 
criteris de puntuació. 

 Esportista (masculí i femení) federat més petit de 16 anys 

 Esportista (masculí i femení) no federat més petit de 16 anys 

 Esportista (masculí i femení) federat més gran de 16 anys 

 Trajectòria d’un equip en competició federada 

 Trajectòria d’un equip en competició no federada 
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 Entitat amb millor tasca de promoció 

 Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius 

 Reconeixement a la trajectòria per la tasca esportiva (individual) 

 Esportista (masculí i femení) que competeixi en una entitat de fora del Masnou 

 

2.6. Premis 

De totes les propostes presentades en cada categoria, el jurat determinarà tres finalistes, 
dels quals tant sols un tindrà la qualificació de primer premi. 

 Primer premi, un trofeu commemoratiu de la NIT DE L’ESPORT 2019 en cada 
categoria. 

 Finalista, dos trofeus commemoratius de la NIT DE L’ESPORT 2019 en cada 
categoria. 

 Finalistes, en la categoria de reconeixement a la trajectòria per la tasca esportiva i 
segons les propostes presentades s’atorgarà una placa a cada finalista. 

L’interès d’aquest acte, busca reconèixer l’esforç dels esportistes i clubs durant la 
temporada 2018/19, premiant les fites aconseguides mitjançant l’atorgament d’un trofeu o 
placa commemorativa de l’acte. Cap dels premis comporta import en metàl·lic.  
 

3. JURAT DE LA NIT DE L’ESPORT DEL MASNOU 2019 

El Jurat estarà format per persones vinculades al món de l’esport dins del camp esportiu, 
periodístic i de gestió.  

Una vegada constituït el jurat, es determinaran els criteris de puntuació per valorar cada 
candidatura. 

Tenint en compte que és un acte per a la promoció de l’esport i la gran majoria dels 
esportistes proposats es troben en categories base, la col·laboració del jurat no comportarà 
cap gratificació econòmica. 

 

4. DATA I LLOC ON ES DESENVOLUPARÀ L’ACTE 

La Nit de l’Esport del Masnou tindrà lloc a les 20.30h, del divendres 29 de novembre de 
2019  a l’edifici  Ca n’Humet al carrer Fontanills 77-79. Si la data s’hagués de modificar 
per qualsevol necessitat específica, s’informaria a totes i tots els premiats i entitats, la 
nova data de realització de l’acte. 

 
 
 
 
 
 
El Masnou, 23 d’octubre de 2019 
 
  


