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Convocatòria 
El Consell Consultiu de la Gent Gran de les Garrigues, juntament 
amb el Consell Comarcal i els ajuntaments i entitats de la comarca, 
organitza el 1r Concurs de Dibuix Infantil Intergeneracional de les 
Garrigues. Aquest concurs té 2 fases: una de local, organitzada per 
cada municipi, i una de comarcal, en què participaran els dibuixos 
guanyadors de cada poble. 
 
 
 
Bases 
 
1. Participants 
Hi poden prendre part tots els nens i nenes de les Garrigues i tots 
els que, sense viure-hi, hi passin les festes. 
 
2. Tema 
El tema del Concurs és “El meu padrí, la meva padrina”. Cal fer un 
dibuix que tingui relació amb els padrins. Es poden dibuixar els 
padrins o les activitats que fan, els nens amb els padrins, etc.  
 
3. Tècniques 
La tècnica és lliure: llapis, ceres, aquarel·les, etc.  
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4. Nombre d’obres 
Cada participant només pot presentar un dibuix al concurs. 
 
5. Presentació de les obres 
El paper ha de tenir una mida de 21 x 29,7 cm (foli DIN A4 blanc) i 
s’ha de presentar muntat en una cartolina negra, centrat al mig amb 
quatre centímetres de marge per banda.  
Al revers de la cartolina del dibuix s’ha d’escriure el pseudònim i títol 
de l’obra. Cada dibuix s’ha de presentar amb un sobre tancat que 
contindrà la butlleta d’inscripció. A la part de fora del sobre s’ha 
d’escriure el pseudònim i el títol del dibuix. Les obres que no 
s’ajustin a aquestes mides quedaran excloses del concurs. 
 
Cada poble determinarà els detalls del concurs de dibuix local i triarà 
el dibuix millor de cada categoria entre tots els treballs presentats. El 
casal de la gent gran de cada municipi farà arribar els dibuixos al 
Consell Comarcal. 
 

6. Categories 
Hi ha 3 categories diferents: 
Categoria A: participants de 5 i 6 anys. 
Categoria B: participants de 7, 8 i 9 anys. 
Categoria C: participants de 10, 11 i 12 anys. 
 
7. Nombre i tipus de premis per categoria 
S’estableixen dos premis per categoria: 
- Primer premi: xec regal de 40 € en material didàctic i diploma. 
- Segon premi: xec regal de 20 € en material didàctic i diploma. 
Es lliurarà a tots els concursants un diploma de participació.  
 
8. Lliurament de les obres 
Els dibuixos s’han de lliurar al Consell Comarcal de les Garrigues 
(av. Francesc Macià, 54, 25400 Les Borges Blanques) del 12 al 23 
de setembre de 2016. 
 
9. Exposició 
Es penjarà una fotografia dels treballs presentats a la fase comarcal 
al web del Consell Comarcal www.garrigues.cat i se’n farà una 
exposició a la Trobada de Gent Gran de les Garrigues, que tindrà 

http://www.garrigues.cat/


lloc el 3 de juny del 2017. Cada municipi, a més, farà una exposició 
de la fase local. 
 
10. Acte del veredicte 
L’acte del veredicte i lliurament de premis serà el 2 d’octubre de 
2016 a les 11h Al Pavelló de l’Oli, de les Borges Blanques. Els 
resultats es publicaran al web del Consell Comarcal 
www.garrigues.cat. 
 
11. Retorn de les obres  
Les obres es podran recollir al Consell Comarcal de les Garrigues 
del 10 de juny al 30 de juliol de 2017. Passat aquest termini, 
l’organització es reserva el dret de fer el que cregui convenient amb 
les obres no recollides. 
 
12. El jurat 
El jurat és designat per l’organització. Es reserva la facultat de 
declarar els premis deserts si així ho creu convenient i es reserva el 
dret de resoldre de la forma que cregui més convenient aquelles 
situacions que no es trobin especificades en aquestes bases. 
 
13. Cura de les obres 
El Consell Consultiu de la Gent Gran de les Garrigues tindrà cura de 
la conservació i vigilància de les obres, però no es fa responsable de 
les possibles pèrdues o dels desperfectes que puguin produir-se 
durant el seu transport, exhibició o tinença. 
 
14. Participació 
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació total 
d’aquestes bases.  
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