
BASES DEL CONCURS 2020

Objectiu
Aquest premi està destinat a guardonar la innovació i creativitat de les persones joves de la Ribera d’Ebre. 
 
Destinataris
 Joves entre 15 i 35 anys, ambdós inclosos.
 
Sol·licituds
Podran optar al concurs les obres de joves entre 15 i 35 anys que compleixin els requisits següents:
      L’obra pot ser de qualsevol tècnica artística
      La utilització de colors serà lliure
      L’obra ha de ser de fàcil impressió
      La mida de l’obra ha de ser de 21 x 42 cm
      Ha de ser un treball inèdit

Les obres poden anar acompanyades de l’explicació del procés d’elaboració i del missatge que transmeten.
També, en cas que s’hagin elaborat originalment en qualsevol altra tècnica artística i després se n’hagi fet una
foto, es podrà ajuntar l’obra original per complementar l’exposició prevista posteriorment.  
El motiu ha de respondre a la temàtica: CONNEXIONS EN TEMPS DE CANVI. Amb què heu connectat aquests
últims mesos? Heu canviat? Què heu descobert? Què heu repensat?

 
Cada participant podrà aportar un màxim de dues obres que es lliuraran sense signatura. En cas de ser l’obra
guanyadora es podrà signar.  Cal presentar l’obra impresa, a mida 21 x 42 cm, sobre una base de cartolina, mida
A3 (29,7 x 42)
 
Les obres aniran acompanyades d’una sol·licitud que facilitarà el propi Consell Comarcal. Cada obra es lliurarà en
un sobre tancat amb el nom de l’obra a l’exterior. 
Aquest sobre inclourà l’obra impresa, i s’ha d’adjuntar un altre sobre tancat on consti, a l’exterior, el nom de l’obra i,
a l’interior, fotocòpia del DNI i en el seu cas, el nom i cognoms, adreça, telèfon i edat del/la concursant.
 
Repercussió
Les imatges rebudes es publicaran a les xarxes socials de @JoventutRiberadEbre perquè qualsevol persona les
pugui visualitzar.
 
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre podrà utilitzar aquesta imatge de manera institucional per felicitar les festes
nadalenques i l’any nou, si ho considera oportú.
 
Termini de presentació
Les propostes s’hauran de presentar, com a màxim, el dia 27 de novembre de   2020, a les 15 hores. El treballs
s’hauran de lliurar al Consell Comarcal de la  Ribera d’Ebre, Pl. Sant Roc, 2 de Móra d’Ebre de dilluns a divendres de
8 a 15 hores, o bé a través de la Seu Electrònica en format digital, sempre que s’enviï amb la qualitat suficient per
poder-la visualitzar.



Resolució
Dins dels primera 10 dies de desembre es procedirà a constituir el jurat qualificador als efectes de valorar i votar
les obres presentades.

Dret d’ús
L’obra guanyadora i els seus drets d’ús quedaran en propietat del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
 
Obres no guardonades
Les obres no premiades es podran recollir a partir del dia 18 de gener de 2019 a la seu del Consell Comarcal de 8
a 15 hores. En el cas que hagi transcorregut un mes i no s’hagin recollit s’entendrà que es renuncia a l’obra.
 
Premi
La dotació econòmica del concurs  serà de 250,00 €, sense perjudici de les retencions legalment aplicables. 
 
Composició del jurat 
La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, o persona en qui delegui.
La directora de l’Escola d’Arts de la Ribera d’Ebre, o persona en qui faculti.
El president del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, o persona en qui faculti.
El/la responsable de Premsa del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, o persona en qui faculti.
Vot popular. 
 
Secretàries del premi: tècniques de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amb veu però sense vot.
 
Criteris de concessió
El jurat premiarà l’obra que, al seu criteri, es distingeixi per:
- concreció del motiu
- la qualitat
- l’originalitat
- la tècnica
En tot cas els membres del jurat i d’acord amb el seu criteri podran declarar desert l’esmentat premi si consideren
que el  nivell de les obres presentades no s’adequa als criteris establerts per les presents bases ni per les finalitats
previstes en les mateixes.
 
Per l’anterior s’aixecarà la corresponent acta degudament signada per totes les persones assistents a la qual hi
constaran les dades identificatives de la persona guanyadora.
 
Una de les votacions provindrà del vot de la gent. Per això un punt provindrà de la suma de  ‘m’agrada’ a Facebook,
i Instagram, al perfil de Joventut Ribera d’Ebre (@joventutriberadebre). Es fixa un termini per a votar a través
d’aquest mitjà fins el dilluns 9 de desembre a les 12.00 h. 
 
Lliurament del premi
La persona guanyadora haurà de presentar davant el Registre General del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre el
document bancari acreditatiu de la titularitat del compte corrent en què es voldrà efectuar l’ingrés del premi
d’acord amb les previsions de la Tresoreria de l’entitat.
 
Altres 
Qualsevol dubte o aclariment en relació a la interpretació de les presents bases serà resolta per la Presidència de
l’entitat prèvia proposta del jurat qualificador.

organitza col·labora amb el suport de


