
 
 

 

INFORMACIÓ PEL VOLUNTARIAT DE L’ESBAIOLA’T 2021 
 
 
HORARIS DE TREBALL: 
 
Preparació del festival: Dijous dia 15 de juliol de 10.30h a 13h. I possiblement de 17h a 20h.  
Tasques durant el festival. Els horaris aproximats seran:  
Divendres dia 16 de juliol: De 10.30h a 13h i de 16.30h a 22h. 
Dissabte dia 17 de juliol: De 10h a 14h i de 16h a 22h.  
Diumenge dia 18 de juliol: De 10h a 14h i de 16.30h a 21h. 
 
Això vol dir que l’horari del voluntariat serà dins aquestes franges horàries. Es faran torns de 
màxim 4 hores de durada, i un màxim de 8 hores diàries. Indiqueu-nos les franges horàries que 
NO pugueu ser-hi, així podrem programar els torns.  
 
TASQUES A REALITZAR: 
Les tasques que es realitzaran durant el festival seran sempre de suport, acompanyant els 
regidors i responsables del festival. Les principals feines seran: control de l'entrada als 
diferents espais d’actuació, donar indicacions al públic, suport als tècnics, abastir el càtering a 
les companyies, ajudar a la desinfecció dels diferents espais d’actuació, muntatge dels 
diferents espais d'actuació i decoració, moure elements escenogràfics i material dels espais 
d’exhibició, etc. 
 
MESURES COVID:  
Serà obligatori l’ús de mascareta per a realitzar el voluntariat al festival.  
També caldrà netejar-nos les mans amb gel hidroalcohòlic abans, durant i després de cada 
servei.  
Seguirem totes les mesures necessàries i que les autoritats sanitàries ens marquin.  
Desitgem que la vostra experiència com a voluntaris al Festival Esbaiola’t sigui profitosa, 
agradable i segura, des de l’organització farem tot el possible per a que així sigui.  
 
REUNIÓ DEL VOLUNTARIAT: El DIVENDRES dia 16 de juliol a les 12h hi haurà reunió a 
l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu. Es obligatori assistir-hi per tal de rebre la formació i les 
indicacions pertinents per a poder fer el voluntariat de manera correcta.  
 
Acabarem confirmant el dia i l’horari de la reunió a mesura que ens acostem al festival.  
 
La data límit per a presentar aquesta inscripció és el dilluns dia 5 de juliol.  
En principi, tothom qui s’apunti podrà ser voluntari, però si tinguéssim moltes inscripcions, 
potser hauríem de fer un sorteig.  
 
Agraïm el vostre ajut i col·laboració. 
 



    SOL·LICITUD PER A SER VOLUNTARI/A 

 
INFORMACIÓ PERSONAL DE LA PERSONA QUE VOL SER VOLUNTARI/A: 

 
Nom i cognoms: ______________________________________________________________ 

Adreça:___________________________________________________________________ 
Codi Postal: ________________ Municipi_ _________________________________________________ 

Correu electrònic:___________________________________________________________ 

Telèfon: _________________________________________________________________ 

Data de naixement: ____________________________________Edat:___________________ 

Nom i número de contacte d'emergència (en cas de menors: pares o tutors legals): 

_______________________________________________________________________ 

Tens alguna condició mèdica o particularitat alimentària que l’organització ha de saber? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Voldràs formar part d’un grup de whatsapp de voluntaris controlat pel festival que servirà per 
organitzar tasques, resoldre dubtes i fer recordatoris de darrera hora? _________________ 
 
DISPONIBILITAT i TASQUES A REALITZAR 

Dels horaris de treball que us hem proporcionat, hi ha algun horari o franja horària que NO 

tingueu disponibilitat? 

___________________________________________________________________________ 

 
Declaracions:  

- Estic disponible per treballar en les dates i hores precisades com a voluntari/a del 
Festival Esbaiola’t. Fora d’aquests horaris, el festival no es fa responsable de mi. 
Notificaré a l’organització del Festival, de seguida, si les circumstàncies que he 
especificat en aquest document canvien. 

- No he tingut símptomes d'haver patit la covid-19 en els darrers 15 dies abans de l'inici 

del servei de voluntariat, així com tampoc d'haver estat en contacte amb ningú que 

hagi patit la malaltia en el mateix període de temps. 

Data ______________________         Signatura del voluntari/a: 

 

 

 

Nom i cognoms ______________________________ 

Si ets menor d’edat, també cal que signi aquest document la mare/pare/tutor que t’autoritzi a 

ser voluntari/a en la següent autorització: 

Signatura: 

 

 

 

Nom i cognoms de la mare/pare/ tutor_____________________________________________ 
* Tota la informació que contingui dades de caràcter personal es mantindrà com a confidencial, tal i com s’estableix a la 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal." 


