
I CONCURS DE DIBUIX I PINTURA CONTRA LA VIOLÈNCIA M ASCLISTA A 
LA GARRIGA 

25 DE NOVEMBRE 2016 
 

 
BASES DEL CONCURS 

1. Quantitat: Només es pot presentar una obra per participant. 

2. Originalitat: Els treballs han de ser inèdits. 

3. Temàtica: dins del Dia Internacional contra la Violència Masclista 

4. Tècnica: Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis,    

ceres, etc.) sempre que s’adapti al format de foli en DIN-A 4. 

5. Presentació: Les obres s’han de presentar en un sobre tancat a l’exterior del qual hi haurà 

escrit el pseudònim. Dins un sobre hi ha d’haver un sobre petit tancat amb el nom i 

cognoms del participant, l’edat, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.  

Les obres es podran presentar al Casal de Joves (c/St Francesc número 14 08530, la 

Garriga) fins el 22 de novembre de 2016. 

6. Categories: El concurs consta de dues categories, una de 12 a 16 anys i una altra de 17 a 25 

anys 

7. Cada categoria tindrà un premi per la persona guanyadora, valorat en 150€. 

8. Jurat: La decisió del dibuix guanyador serà a càrrec d’un jurat format per persones 

relacionades amb la temàtica del concurs. Els criteris de valoració seran l’originalitat, la 

qualitat de la proposta i l’adequació al tema. La persona guanyadora del concurs serà 

avisada per telèfon un cop feta la inauguració de l’exposició dels dibuixos. 

Les obres guanyadores seran propietat de l’Ajuntament de la Garriga, que en podrà fer l’ús 

que consideri oportú. En tot moment es farà menció del nom i edat de l’autor/a sense haver 

de pagar drets d’autor. 

 



EXPOSICIÓ DE LES OBRES 

Amb totes les obres presentades al concurs es farà una exposició itinerant. El mateix dia 25 de 

novembre es farà la inauguració de l’exposició. Lloc a determinar. 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. 

Mitjançant la seva participació a aquest concurs, els i les participants donen el seu consentiment 

per a que les dades personals subministrades siguin incorporades a un fitxer automatitzat 

propietat de l’Ajuntament, amb la única finalitat d’administrar i gestionar aquest concurs. 

Aquestes dades s’utilitzaran única i exclusivament per a informar els concursants d’aquesta i 

posteriors edicions del concurs. 

Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a 

l’Ajuntament de La Garriga. 


