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1a  Poden participar-hi totes les persones majors de 60 anys que  
 visquin o estiguin empadronades a les Garrigues 
 
2a  Modalitats: 

a) Pintura i dibuix       b)  Manualitats        c) Fotografia 
 
3a Cada participant pot presentar una obra inèdita per a cada 

modalitat. La tècnica, el procediment i la temàtica són lliures. 
 
4a El certamen té com a objectiu exposar els treballs fets per la 

gent gran, però no és un concurs, per tant no hi haurà valoració 
per a determinar les millors obres. Totes les obres tindran el 
mateix obsequi i diploma. 

 
5a Les fotografies s’han de presentar en paper (blanc i negre o 

color) i amb un tamany de 18 x 24 cm. Muntades en cartolina 
negra, centrada al mig amb quatre centímetres per banda de 
marge. 

 
6a Cal lliurar les obres al Consell Comarcal de les Garrigues, Avda. 

Francesc Macià, 54, 25400 Les Borges Blanques. 
 
7a   El termini d’admissió de treballs serà del 1 al 10 de setembre de 

2015  (el 7 i 8 de setembre està tancat, són festius a les Borges) 
 
8a  Hi haurà una Comissió organitzadora que vetllarà per l’aplicació 

de les bases, formada per persones relacionades en l’àmbit  
artístic, i per membres de la junta del Consell Consultiu de la 
Gent Gran. 

 
9a  Atès que no hi ha obres premiades, es donarà un obsequi i 

diploma a cada participant. 
 
10a   El Consell Consultiu de la Gent Gran de les Garrigues no 

s’obliga a retornar les obres presentades, que podran ser 
retirades, a partir dels 15 dies següents, al 23 de setembre del 

2015, i durant un període  de 1 mes, al Consell comarcal de les 
Garrigues. 

 
11a   Les obres s’han de presentar amb el nom de l’autor i el  títol de 

l’obra. Acompanyades d’un sobre tancat amb la identitat de 
l’autor/a (nom, adreça, telèfon, i correu electrònic) i la fotocòpia 
del DNI, i una fotografia de l’obra. Un cop l’obra estigui 
embalada s’ha d’escriure damunt l’embalatge i/o bé darrera 
l’obra, la modalitat, el títol de l’obra i el nom de l’autor. 

 
12a  L’acte de presentació dels treballs i lliurament d’obsequis als 

participants tindrà lloc el dia 23 de setembre del 2015, a  les 
10,30 h del matí  en l’acte que tindrà lloc a Bovera. 

 
13a Durant l’acte de presentació dels treballs es podrà visitar 

l’exposició de les obres presentades. 
 
14a El Consell Consultiu de 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 transport, l’exhibició o la seva 
tinença. 

 
15a De totes les obres presentades se’n penjarà una fotografia a la 

pagina web del Consell Comarcal ( www.garrigues.cat ), perquè 
puguin ser vistes per tothom. 

 
16a El Consell Consultiu de la Gent gran farà una exposició de les 

obres presentades, a la Trobada de la Gent Gran de les 
Garrigues, l’any que es torni a convocar aquest Premi.  
Els participants, si ho troben adient, cediran les obres 
presentades durant 7 dies (4 dies abans per preparar 
l’exposició, el dia de la trobada, i 2 dies desprès de la trobada).  
 

17a  La participació en aquest certamen artístic suposa l’acceptació 
d’aquestes bases. 


