Oficina de la Fira de la Candelera

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX INFANTIL PREMIS JOSEP M.
MADORELL I MUNTANÉ DE LA FIRA DE LA CANDELERA

Consideracions generals
1) El concurs està destinat a infants de 4 a 12 anys de Molins de Rei i de fora,
diferenciats per categories:
- de 4 a 5 anys
- de 6 a 8 anys
- de 9 a 12 anys
2) Per participar-hi és imprescindible haver-s’hi inscrit prèviament a la Llibreria
Barba (c. Rafael Casanova, 45) del 25 al 31 de gener dins el seu horari comercial.
3) L’Organització lliurarà als participants els materials necessaris per fer el dibuix.
4) En cada edició, el dibuix tractarà sobre un sector diferent de la Fira de la
Candelera.
5) El jurat del concurs està compost per representants del sector de les arts, del
Comitè Executiu de Fira, del sector gràfic i del sector tractat en cada edició de la
Fira de la Candelera, i per un regidor/a d’aquest Ajuntament.
6) La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Presentació, valoració i deliberació
7) Hi ha temps per presentar els dibuixos fins al diumenge 31 de gener, a les 24
h, escanejats i enviats al correu generic_fira@molinsderei.cat. De l’1 al 4 de
febrer s’han de portar els dibuixos a la oficina del Mercat (Rafael Casanova
núm. 30 planta 2a) en horari de 9 a 20 h.
8) Els dibuixos estaran en exposició dins la Fira virtual a partir del dia 1 de febrer i
també a la planta baixa de l’edifici del Molí ( c/Molí cantonada- Pg. del
Terraplè) els dies 6 i 7 de febrer. El lliurament de premis tindrà lloc el
diumenge de la Fira de la Candelera, a les 12 h, a la sala d’exposició o
virtualment, d’acord amb les mesures sanitàries imposades.
9) La deliberació del jurat serà de forma virtual durant els dies de l’1 al 5, i donarà
el seu veredicte abans del dia 7 de febrer, a les 10 h.
10) Respecte a la valoració i deliberació per seleccionar els treballs guanyadors i
finalistes, cada membre del jurat haurà de triar 3 dibuixos de cada una de les
categories. A continuació, els membres votaran entre aquesta primera tria i dels
3 dibuixos que obtinguin més vots, es farà una votació per adjudicar els 3
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premis, alhora que s’argumentaran les raons per les quals se'ls ha donat el
primer, el segon i el tercer premi, segons els criteris següents:
- la qualitat artística i tècnica de l'obra, els elements visuals i la composició
- el grau de vinculació al tema; que el tema sigui l'indicat a les bases
- l'originalitat de la proposta, ja que tots els treballs hauran de ser originals i
d'autoria pròpia
- l'habilitat i creativitat.
11) La decisió del jurat serà inapel·lable.

Categories i premis
12) El concurs consta de tres premis diferenciats per a:
-

infants de 4 i 5 anys
infants de 6 a 8 anys
infants de 9 a 12 anys

13) El lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge de la Fira de la Candelera, a
les 12 h, a la planta baixa de l’edifici El Molí o virtualment, d’acord amb les
mesures sanitàries imposades.
14) Cada categoria obtindrà 3 premis (1r, 2n i 3r premi), que consistiran en material
escolar.
Notes:

La participació en aquest concurs suposa acceptar íntegrament aquestes bases.
Els dibuixos que no s’ajustin a les bases seran desqualificats.
Qualsevol cas no previst serà resolt pels organitzadors.

Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Promoció de la Vila de
l’Ajuntament de Molins de Rei a fi de realitzar les gestions, serveis o tràmits oferts i/ o impulsats per aquesta àrea.
Aquestes dades podran ser facilitades a altres administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions
legals o en compliment de les obligacions derivades de les seves sol•licituds.
L’ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició és comerc@molinsderei.cat o, personalment, a pl. del Mercat, 5-6,
Molins de Rei.
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