
EL FESTIVAL 

Del 4 al 6 d’octubre de 2019 la ciutat 
de Tortosa acollirà de nou el Festival 
d’Intervencions Efímeres A Cel Obert, 
on els patis d’alt valor patrimonial del 
nucli antic es convertiran en escenaris de 
diferents instal·lacions artístiques.

Els objectius principals del festival són 
promoure la creació, reivindicar el patri-
moni arquitectònic del municipi i apropar 
l’art efímer a tots els públics. Cada inter-
venció està creada per diferents equips 
d’artistes, arquitectes o dissenyadors que 
busquen establir un diàleg entre l’arqui-
tectura més clàssica i les obres d’art més 
contemporànies. 

VOLUNTARIAT

Ser voluntari d’A Cel Obert  suposa 
donar suport a una iniciativa que re-
força la proposta cultural i turística del 
territori obrint les portes dels seus patis 
a la ciutadania.  

Des d’A Cel Obert us convidem a tots a 
col·laborar com a voluntaris del festival! 
Només cal que us apassioni aquest pro-
jecte i tingueu ganes de donar a conèixer 
les intervencions efímeres d’aquesta 
edició del festival, així com l’arquitectura 
i el patrimoni històric de la ciutat. Es 
poden tenir coneixements previs o no, 
ser professional o estudiant, arquitecte, 
periodista, historiador… Ser major de 16 
anys i la il·lusió són els únics requisits!

persones que s’hagin registrat abans. 
Per aquesta raó, podria donar-se el cas 
que se us atorgués un rol diferent al 
que en un principi havíeu escollit. Tot i 
això, l’organització treballarà per a què 
tothom pugui realitzar la funció que 
més desitgi.

Podreu invertir el temps que vulgueu, 
un dia sencer, dos, tres, sols matins, 
tardes, algunes hores... A cada 
voluntari o grup de voluntaris se li 
assignarà un horari i se li facilitarà tota 
la informació necessària per dur a 
terme la seva tasca.

INSCRIU-TE!

Fins el dia 15 de setembre de 2019, 
podreu registrar-vos com a voluntaris 
i convidar els vostres companys, amics 
i familiars a fer-ho. 

Només cal que us descarregueu el  
formulari del voluntari  
www.acelobertfestival.cat/voluntaris, 
l’empleneu amb les vostres dades i  
l’envieu a l’adreça  
info@acelobertfestival.cat amb la  
paraula VOLUNTARIAT com a assumpte.

Si tens entre 16 i 18 anys pots partici-
par, però recorda que has d’enviar-nos 
el formulari amb la signatura del teu 
pare, mare o representant legal.

Si us voleu inscriure amb amics o fa-
miliars, podeu fer-ho al mateix e-mail 
i així intentarem que estigueu junts, 
sempre i quant tingueu la mateixa 
disponibilitat o semblant. En aquest 
cas, haureu d’emplenar tants formularis 
com persones sigueu.

Un cop rebut el vostre correu i revisa-
des les dades facilitades, us enviarem 
un e-mail de confirmació.

GRÀCIES!

A Cel Obert és un festival on la vostra 
implicació és imprescindible. Us donem 
les gràcies per endavant! 

En finalitzar el festival rebreu marxan-
datge d’A Cel Obert i un certificat de 
col·laboració. 

VOLS 
FORMAR 
PART 
D’A CEL 
OBERT 
2019?

ESCULL EL TEU ROL!

Els voluntaris sereu una peça clau per 
a l’èxit del festival i volem que esteu a 
gust realitzant les vostres tasques. Per 
això, us demanem que quan us regis-
treu com a voluntaris escolliu el rol que 
us agradaria desenvolupar per ordre  
de preferència. 

INFORMACIÓ PATIS 
Informareu al públic sobre el funcio-
nament d’A Cel Obert i contestareu 
preguntes de caire pràctic com horaris 
d’obertura, els patis a visitar, etc. 
També heu de ser capaços de respon-
dre preguntes bàsiques sobre el pati 
assignat i la intervenció efímera realit-
zada en aquest, però no us preocupeu!, 
l’organització del festival us facilitarà 
tota la informació. 

GUIA 
Guiareu els grups visitants pels dife-
rents patis inclosos en la ruta d’A Cel 
Obert. Els explicareu dades bàsiques 
d’aquests i els fareu una introducció de 
les intervencions realitzades pels artis-
tes. Caldrà que us llegiu la informació 
que l’organització us farà arribar, però 
tranquils, no us espanteu!, es tracta 
d’un text molt entenedor i amè. 

PUNT A CEL OBERT 
Atendreu al públic que s’apropi al  
Punt A Cel Obert, on els visitants 
podran informar-se, obtenir tríptics 
informatius i adquirir marxandatge 
oficial del festival.

PROXIMITAT 
Si teniu ganes d’arremangar-vos i 
disposeu d’una mica de temps lliure, 
aquest és el vostre rol! Coneixereu de 
primera mà els edificis on donareu el 
vostre suport durant el festival i aju-
dareu als coordinadors a fer diverses 
gestions i a resoldre les incidències que 
es puguin originar. Alguns de vosaltres, 
segons la disponibilitat que tingueu, 
podreu ajudar-nos a desenvolupar 
diverses tasques els dies previs al festi-
val, dies clau per al correcte funciona-
ment d’aquest esdeveniment. 

L’assignació de rols es farà segons la 
data en que us registreu com a volun-
taris i la vostra disponibilitat.  
És a dir, es prioritzarà a aquelles 

http://www.acelobertfestival.cat/voluntaris
mailto:info%40acelobertfestival.cat?subject=VOLUNTARIAT


FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
VOLUNTARIAT A CEL OBERT 2019

SIGNATURA REPRESENTANT LEGAL 
(en cas de menor d’edat)

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens 
faciliteu seran objecte de tractament i s’incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Gestió de serveis municipals”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació 
i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques 
a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, 
podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre document d’identitat, a 
l’Ajuntament de Tortosa, plaça d’Espanya, 1. 43500 Tortosa.

Matí (11 a 14h) Tarda (18 a 22h)

Nom i cognoms

Estudis

Data de naixement

Llengües

Domicili

Professió  (En cas de ser estudiant, indicar-ho)

Anomena els Rols desitjats per ordre de preferència (Informació Patis, Guia, Punt A Cel Obert i Proximitat)

Correu electrònic

Pare, mare o representant legal

Dies Horari

En cas de ser menor d’edat

Disponibilitat horària (resposta múltiple si s’escau)

Lloc

Municipi

Telèfon mòbil

NIF/NIE

4/oct 5/oct 6/oct Dies previs al festival 

Codi Postal

Telèfon mòbil

NIF/NIE

DADES PERSONALS

DADES COMPLEMENTÀRIES

info@acelobertfestival.cat  
www.acelobertfestival.cat

mailto:info%40acelobertfestival.cat%20%20?subject=
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