
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL I 
JUVENIL 

Setmana Santa 2017                      
 
RECORDEU!!!! Des de l’any 2012, l’exposició és itinerant per 
tots els pobles del moianès. Aquest any, a l’Estany 
 
1.Participants 
Hi podran prendre part totes les nenes i els nens dels pobles del Moianès i tots els 
que, sense viure-hi, hi passin les festes. 
 
2.Tema 
Natura i arquitectura del Moianès: indrets, racons i paisatges del Moianès amb 
ermites, fonts, masies, etc. 
 
3.Tècniques 
S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica aplicada només sobre paper. 
 
4.Nombre d’obres 
S’acceptarà una única obra per participant. 
 
5.Presentació de les obres 

o La mida de l’obra serà de 30 x 40 cm (DIN A3) i es presentarà enganxada 
en una cartolina de 40 x 50 cm. Les obres que no s’ajustin a aquestes 
mides quedaran excloses del concurs. 

o S’hi podrà incorporar un passe-partout. 
o No s’admetran obres emmarcades. 
o L’obra s’haurà de presentar amb la butlleta d’inscripció/participació 

omplerta. Podeu trobar també les bases a Can Carner (C/ Joies 11-13. 
Moià), a les escoles del Moianès i al bloc del Cercle: 
http://cercleartisticdelmoianes.blogspot.com 

 
6.Categories 
Hi ha quatre categories diferents: 
Categoria A: participants de 5 i 6 anys.  
Categoria B: participants de 7 i 8 anys.                                         
Categoria C: participants de 9, 10 i 11 anys. 
Categoria D: participants de 12, 13 i 14 anys. 

 
7.Nombre de premis per categoria 
S’estableixen tres premis per categoria. 
 
8.Lliurament de les obres 
Les obres s’han de lliurar al Cercle Artístic del Moianès (Can Carner. C/ Joies 
11-13. 1r pis. Moià) els dissabtes 1 o 8  d’abril, de 18.30 h a 20 h de la tarda. 
 
9.Exposició 
L’exposició es farà a la sala polivalent de la Casa de Cultura de l’Estany i estarà 
oberta del 14 al 16 d’abril en horari de la Casa de Cultura (de 10 h a 14 h). 
 
10.Lliurament de premis  
El lliurament de premis serà el 16 d’abril a les 13 h (després de les caramelles) a la 
plaça del Monestir de l’Estany.  
 
11.Retorn de les obres no premiades 
Es podran recollir al local del Cercle Artístic del Moianès, dissabte de 18.30 h a 
19.30 h de la tarda en un termini de tres mesos a partir del 29 d’abril. Passat aquest 
termini, l’organització es reserva el dret d’efectuar 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. 
 
13.Primers premis 
Les obres que resultin ser primer premi de cada categoria quedaran en propietat del 
Cercle Artístic del Moianès. 
 
14.Us fem saber que 

o L’organització es reserva el dret de resoldre de la forma que cregui més 
convenient aquelles situacions que no es trobin especificades en aquestes 
bases. 

o L’organització vetllarà per la conservació dels dibuixos però no es farà 
responsable dels possibles desperfectes ocasionats per circumstàncies 
alienes a l’entitat. 

 
15.Participació 
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació plena d’aquestes bases. 



PREMIS  
Les obres premiades de totes les categories rebran un lot 
de material artístic i un diploma del Cercle Artístic del 
Moianès. 
 
Es lliurarà a tothom un certificat de participació.  
 
 
 
Hi col·laboren 
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PARTICIPANT NÚM. 

 

 

CONCURS DE DIBUIX INFANTIL I JUVENIL 
Setmana Santa 2017 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ / PARTICIPACIÓ 
(Presenteu-la juntament amb la vostra obra) 

NOM I COGNOMS: 
EDAT: 
CATEGORIA: 
POBLACIÓ: 
TELÈFON: 
E-MAIL: 
ESCOLA:  
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  Organitza: Cercle Artístic del Moianès 
 

Cercle Artístic del Moianès. C/ Joies, 11-13  
(Can Carner), 08180. Moià. 

http://cercleartisticdelmoianes.blogspot.com 
cercleartisticdelmoianes@gmail.com 

http://cercleartisticdelmoianes.blogspot.com/

