CONVOCATÒRIA DE 2 BEQUES OCEAN52 PER ASSISTIR ALS
CAMPS DE TREBALL VIES BRAVES AQUEST ESTIU
BASES
Vies Braves i el seu Patrocinador Ambiental, Ocean52, han acordat obrir una convocatòria de 2 beques
per a assistir als Camps de Treball Vies Braves organitzats per Xatrac als municipis de Tossa i Llançà
durant la primera i segona quinzena de Juliol.
• 1a quinzena de Juliol: Tossa i Llançà
• 2a quinzena de Juliol: Tossa i Llançà

CONVOCATÒRIA
1- Es convoquen 2 beques Ocean52 pels Camps de Treball Vies Braves de Tossa i Llançà.
2- La percepció econòmica és de 215€ corresponent al 50% de la inscripció als Camps de Treball
Vies Braves que tenen un cost de 430€.
3- Per tant, les dues Beques Ocean52 cobriran el 50% de l’import total de la inscripció a dos joves
que tinguin entre 14 i 17 anys d’edat en el moment de realitzar el Camp de Treball.

REQUISITS PER A SOL·LICITAR LES BEQUES OCEAN52
Els joves que sol·liciten la beca Ocean52 han de complir els requisits següents:
• Tenir entre 14 i 17 anys en el moment de realitzar el Camp de Treball Vies Braves.
• No estar actualment inscrit a un dels Camps de Treball.
• Ser resident o estiuejar en els municipis de Calella de la Costa, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de
Mar i/o Llançà.
• Enviar una carta de motivació que inclogui els següents apartats:
o Qui sóc (edat, lloc de residència, hobbies...)?
o Quina relació tinc amb el mar?
o Per què vull anar als Camps de Treball Vies Braves?

TRAMITACIÓ
La carta de motivació s’haurà d’enviar per email a info@viesbraves.com amb l’assumpte “BEQUES
OCEAN52”, juntament amb una fotocòpia del DNI de la persona interessada.
El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 25 de juny i el dia 26 s’anunciaran els guanyadors
de les primeres BEQUES OCEAN52 que atorga Vies Braves.

OCEAN52
Ocean52 és la única empresa de begudes que destina el 52% dels beneficis a protecció del oceans. Creada a
Barcelona per un grup d’emprenedors procedents del món de la gran empresa i del gran consum, que impulsats per
les ganes de crear negocis innovadors i més sostenibles, han aconseguit el recolzament d’una xarxa d’ambaixadors
esportistes o científics, fortament vinculats als oceans. La companyia elabora i comercialitza, des de juny de 2018,
begudes recovery elaborades amb mineralització de corrents profundes de l’oceà i magnesi, que ajuda a recuperarse del cansament i la fatiga, fet que les fa molt apropiades per a esportistes. Com a tret diferencial, envasa els
productes en vidre i alumini (material eternament reciclable), evitant l’ús d’envasos de plàstic; el major component
de la brossa marina. En aquest sentit, ha llançat recentment el producte “No plastic water” (aigua sense plàstic),
aigua mineral natural i amb gas envasada en llauna d’alumini eternament reciclable. Com a part de la seva filosofia
d’arrel, ocean52 ha assumit el compromís de destinar el 52% dels seus beneficis disponibles a la protecció de l’oceà
a través de protecció d’àrees marines, neteja de platges i costes i accions de sensibilització i educació.

