BASES DEL CONCURS DE PINTURA
1. Presentació del Concurs
Per celebrar el primer aniversari de l'Egarenca, estem preparant un concurs de
pintura. L'objectiu és poder tenir un dibuix pintat en les persianes metàl·liques del
local de l'entitat ( C/ del Nord, 105), i en el que quedin reflectits diferents aspectes
directament relacionats amb la nostra filosofia.
La persona o persones guanyadores hauran de pintar les persianes metàl·liques de
l'entitat. El disseny premiat quedarà de manera permanent i podrà ser vist per molta
gent. A més, el guanyador del dibuix tindrà un premi en metàl·lic de 200€ i un any per
poder comprar a l'Egarenca sense quotes (valorades en 140€).
2. A qui va dirigit el concurs
El concurs està dirigit a totes les persones amb habilitats pel dibuix que vulguin deixar
constància de la seva obra en les persianes de la nostra entitat. Els dibuixos poden
presentar-se de manera individual o col·lectiva.
3. Temàtica del concurs
La temàtica del concurs haurà d'englobar els aspectes claus de la nostra entitat. L'autor/a
podrà escollir entre el temes següents en el seu dibuix.
- Agroecologia
- Consum responsable
- Cooperativisme
- logo de l'Egarenca
Les propostes seran originals i inèdites.
4. Presentació del disseny
L'autor/a/s/es del dibuix haurà de presentar prèviament el disseny en una cartolina
mida A3 al local de l'entitat (C/ Nord, 105) en horari comercial de l'Egarenca (de dimarts
a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20.30h; i dissabtes de 10 a 13.30h) .
Els dibuixos hauran d'estar firmats amb un pseudònim i portar a més, un sobre
tancat que a dins hi anirà la identitat del participant o participants i les dades de
contacte.
El període de presentació de propostes estarà obert fins el dimecres 27 de març del
2019 (inclòs).
5. Obra
L'autor/a/s/es disposarà de les pintures i materials que necessiti per pintar les persianes,
que li serà facilitat per l'entitat de forma gratuïta. Igualment comptarà amb el suport
dels socis de l'entitat si fos necessari.

L'espai a pintar es com la que es mostra en el cartell. Son tot l'espai ocupat per les tres
persianes que donen al carrer del Nord, incloses les columnes que les separen. Les mides
de les tres persianes son les següents:
1- 144 x 315 cm= 4,54m2
2- 144 x 270 cm= 3,89m2
3- 150 x 270 cm= 4,05m2
Un cop decidida la proposta guanyadora, es consultarà amb l'artista/es quins colors i la
quantitat necessària que utilitzarà per el desenvolupament de la seva obra.
El dia o dies per pintar les persianes serà convenir amb l'autor/a/s/es.
Un cop finalitzada l'obra s'entregarà el premi en metàl·lic.
6. Valoració de la Proposta i tria de la candidatura guanyadora
A mesura que es vagin rebent les propostes seran exposades a l'Egarenca per a que
els socis les puguin valorar. La decisió final sobre el dibuix guanyador es prendrà
durant l'Assemblea de l'entitat, que es reunirà el dia 30 de març.
L'obra guanyadora quedarà en poder de l'entitat, la qual es reserva el dret de
reproducció total o parcial. L'obra o procés d'elaboració d'aquesta serà gravada i
fotografiada i podrà ser reproduïda i/o exposades per l'entitat.
El premi pot ser declarat desert si així ho estima l'assemblea.
7. Calendari
•
•
•
•
•

Inici del concurs de pintura: 27 de febrer
Presentació del disseny de les candidatures : fins el dimecres 27 de març
Elecció de la candidatura guanyadora : 30 de març
Contacte amb el guanyadora: 1 d'abril
Pintar el dibuix a les persianes: a convenir amb l'autor/a/s/es

