CONCURS DE DIBUIX
“EL MEU LLOC PREFERIT D’AGRAMUNT ÉS...”
BASES:
L’Espai Cívic i l’Ajuntament d’Agramunt organitzen el concurs de dibuix El meu lloc
preferit d’Agramunt és... amb l’objectiu de recollir els espais més singulars i preferits de
la vila a través de l’expressió artística, el dibuix. L’activitat també vol donar suport a la
campanya Jo em quedo a casa per aturar el Covid-19 i fer més entretinguts i imaginatius
aquests dies de confinament.
1. Tema
Dibuixos que plasmin els llocs, indrets, racons, edificis, places, carrers, espais naturals
que més us agraden i/o enyoreu d’Agramunt i voltants.
2. Participants
Hi podran participar totes les persones que viuen al municipi d’ Agramunt i els següents
municipis de la Ribera del Sió: Puigverd d’Agramunt, Ossó de Sió, Preixens i Montgai.
3. Categories
A. De 3 a 5 anys
B. De 6 a 9 anys
C. De 10 a 12 anys
D. De 13 a 18 anys
E. De 19 a 64 anys
F. A partir de 65 anys
3. Tècniques
S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, retoladors, ceres...) sempre que
s’adapti al format de foli DIN4.
4. Nombre d’obres
Només s’acceptarà 1 obra per participant.
5. Termini de presentació
El període de presentació és del 20 d’abril al 17 de maig de 2020.
6. Presentació
El dibuix pot tenir qualsevol dels formats (arxius .jpeg o .png), pot ser una foto del dibuix
o bé es pot enviar escanejat. El dibuix es penjarà a les xarxes socials.

Cal enviar-lo al correu electrònic de l’Espai Cívic: eca@agramunt.cat
En aquest correu electrònic, a més del dibuix i constarà el nom i cognoms de l’autor/a,
l’edat, el telèfon i l’adreça (dades que només s’utilitzaran per contactar amb el/la
participant).
El dibuix ha d’incloure un títol i l’edat de l’autora en la part inferior del dibuix.
Important: Un cop hagi passat el període de confinament i l’Espai Cívic torni a obrir,
caldrà portar les obres perquè se’n farà una exposició. Us avisarem a través de les
xarxes socials i per correu electrònic.
7. Jurat
Format per membres de les entitats organitzadores i col·laboradores.
8. Veredicte
Es farà públic durant el mes de juny del 2020. L’entrega de premis es donarà a conèixer
a través dels mitjans habituals (web, Appgramunt i xarxes socials) i es farà quan la
situació ho permeti. Els guardonats hauran d’assistir personalment a l’entrega de premis.
9. Premis
Hi haurà 1 premi per a cada categoria que consistirà en un xec regal de 50€ per
bescanviar als diferents establiments del municipi.
A més a més, entre tots els participants es sortejaran 10 entrades dobles per anar al
cinema El Casal Agramuntí.

10. Exposició
Tots els dibuixos participants s’exposaran a l’Espai Cívic d’Agramunt.
La participació a aquest concurs significa l’acceptació total d’aquestes bases.
Qualsevol detall que no estigui detallat en aquestes bases serà resolt per l’organització.
Els organitzadors es reserven el dret d’utilitzar els dibuixos per publicar-los i exposar-los.

