BECACOLÒNIES
MOSSÈN JAUME VILARDELL

BECA DE COLÒNIES MN. JAUME VILARDELL
LES BECACOLÒNIES

Objectiu:
1. Que dos infants puguin gaudir d'una beca de colònies a la Casa de Colònies
la Guàrdia Lada a les colònies del Grup de Colònies Guàrdia Lada amb una
trajectòria de més de 40 anys.
2. Difondre i donar a conèixer la vida i la figura de Mn. Jaume Vilardell, cor
latent i impulsor del grup de colònies Guàrdia Lada, a la Segarra.
La Becacolònies Mn. Jaume Vilardell pretén ser un estímul i exemple per a tots
els infants de La Segarra i un reconeixement per part d'institucions públiques i
privades a la seva tasca. Volem, a través d'aquesta petita col·laboració, agrair
a Mn. Jaume Vilardell la seva dedicació diària a la gent, en especial als nens i
a l'educació a través del joc i la convivència.
Els reconeixements a la vàlua de les grans persones solen venir un cop són
absents i en aquest cas volem que el principal protagonista d'aquestes beques
en pugui gaudir i alhora impulsar-les.

Qui es pot beneficiar d'una beca?
Les beques estan destinades a famílies amb infants entre els 6 i els 14 anys
(havent cursat 1r de primària i fins a 2n d’ESO) afectades per l'atur i amb
dificultats econòmiques.
A la vegada es demana que els infants també demostrin amb el seu esforç ser
mereixedors la de BecaColònies Mn. Jaume Vilardell. Ja sigui amb un bon
expedient acadèmic o bé nens/es que en el seu dia a dia hagin demostrat
qualitats i valors que les colònies volen promoure, com per exemple la
superació personal, la col·laboració solidària amb els seus companys, la

participació en les activitats grupals o el diàleg obert i respectuós. El
rendiment acadèmic és un punt important de la vida escolar de qualsevol
infant però no és l'únic criteri a tenir en compte. Valorarem als infants amb
capacitat d'ajuda als companys, amb ganes d'esforçar-se i superar-se, amb
ganes de riure i compartir, que per circumstàncies alienes a la seva infantesa
tinguin dificultat en accedir a activitats enriquidores com unes Colònies d'estiu.

Quins són els criteris que ha de complir una família per accedir a
una beca?

La Becacolònies s'adreça a famílies en les quals algun dels progenitors està en
situació d'atur en el moment que es fa la sol·licitud i així ho pugui certificar i a
famílies monoparentals, els ingressos de les quals no superin els 20.000€ bruts
anuals.
Aquestes beques es destinen també aquells infants i joves que no han pogut
accedir als circuits normalitzats de beques i/o ajudes per a les activitats d'estiu
o que, en cas d'haver-ne rebut, no són suficients per garantir la seva
participació.

Què inclou la beca?
La beca inclou l'import per a poder participar a les colònies del Grup Colònies
Guàrdia Lada (activitats, allotjament i manutenció a la casa de colònies de La
Guàrdia Lada).

Com demanar una beca?
Caldrà fer una petició per escrit acompanyada de la documentació necessària,
a l'atenció de Mn. Jaume Vilardell a l'adreça postal: Casa de Colònies La
Guàrdia Lada, Carrer del Castell 1, 25217 La Guàrdia Lada (Montoliu de
Segarra).
La petició de l'infant per escrit ha d'incloure:
- Dades personals: nom, cognoms, adreça i dades dels

pares o tutors legals

que autoritzin la participació del menor a les colònies.
- Els motius pel qual l'infant és mereixedor de la beca i una breu explicació del
per què vol anar de colònies.
I ha d'anar acompanyada de:
-Certificat d'atur d'un dels dos progenitors.
-Certificat de convivència.
-Certificat d'ingressos familiars.
-Les notes finals de curs, on consti l'expedient acadèmic i la valoració final de
progrés personal de l'infant.

Comissió de selecció:


Mn. Jaume Vilardell



L'alcalde de Montoliu de Segarra, municipi al que pertany la Guàrdia
Lada, o la persona en qui delegui. En qualitat de representant de
l'administració pública.



El director del Grup de Colònies la Guàrdia Lada, o la persona en qui
delegui.



La gerència de la casa de colònies la Guàrdia Lada

Compromisos de la Comissió de Selecció:
Els membres de la comissió de selecció es comprometen a reunir-se per decidir
l'atorgament de les beques després de valorar a tots els aspirants. I també a
fer difusió de les beques en l'àmbit més proper i afí a les seves competències i a
donar el suport necessari a Mn. Jaume Vilardell per aconseguir les fites
preteses.

Calendari:
•

Setembre a Maig presentar als centres escolars i instituts de La Segarra
el projecte de les Becacolònies per a que en puguin fer difusió als seus
alumnes. La presentació es farà per correu electrònic i en aquells centres
que ho sol·licitin es farà de manera presencial.

•

Juny recollida de les peticions adreçades a Mn. Jaume Vilardell i
requeriment de documentació en cas que faci falta.

•

Juliol atorgament i publicació de les Beques

•

Agost: Colònies a la Gùardia Lada

Resolució:
A la vista de la proposta de la Comissió de Selecció el resultat de les Beques es
publicarà a la pàgina web Guardialada.cat la resolució. Aquesta adjudicació es
farà sense identificar els beneficiaris i es comunicarà directament a les famílies
dels infants guanyadors.

Acceptació de la beca:
Els pares o tutors dels infants guanyadors de la beca hauran d'adreçar un
escrit a Mn. Jaume Vilardell on acceptin de manera expressa la Becacolònies i
autoritzin a fer-ne la difusió oportuna sempre vetllant per la privacitat de les

famílies.
Les famílies dels infants guanyadors facilitaran al Grup de Colònies la
GuardiaLada els documents administratius i autoritzacions que se'ls sol·licitin
en el període ordinari d'inscripció a les Colònies.

Aportacions voluntàries:
La Becacolònies queda oberta a rebre totes les aportacions i donacions que
vulguin col·laborar en millora els estius dels infants a partir dels criteris
educatius i els valor humans de Mn. Jaume Vilardell.
Avui són dues les beques que oferim i esperem poder créixer i retre
l'homenatge en vida que la Gran Persona de Mn. Jaume es mereix.
Aquestes aportacions es podran fer en un número de compte que s'habilitarà
per a aquesta finalitat i es comunicarà a nivell particular a les persones que ho
sol·licitin.

Gràcies per una vida dedicada als altres, home de carisma, discret, lluitador i
bona persona. Un model a seguir!

