
BASES CONCURS MURAL PISCINES DE LA GRANADELLA 

 

L’ajuntament de la Granadella i el Punt d’Informació Juvenil convoca el Concurs  

“MURAL PISCINES” 

 

PARTICIPANTS 

Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin, de forma individual o col·lectiva, i 

qualsevol que sigui el seu lloc d’origen o residència. 

 

INSCRIPCIÓ 

L ‘inscripció és gratuïta, es podrà fer al Punt d’Informació Juvenil  (situat a l’aula formativa de 

la Biblioteca Emili Pujol).  

Per inscriure’s s’ha d’aportar el DNI o Passaport  i número de telèfon de contacte. 

 

TERMINI 

Tots els artistes hauran d’entregar l’esbós abans del 22 de juny a les 13 hores al Punt 

d’Informació Juvenil 

 

TEMÀTICA 

La temàtica del mural ha d’estar relacionada amb l’estiu i la piscina. 

 

NORMES 

La tècnica de la pintura Mural serà lliure. 

Les obres han de ser originals e inèdites 

El suport on es realitzarà l’obra serà una paret llisa, pintada amb blanc i amb dos finestres  



 

Serà obligatori que durant l’execució del mural el guanyador/a hi sigui present . 

Podran participar en la realització del mural tots els voluntaris que l’autor cregui convenient. 

El material per plasmar l’obra a la paret de les piscines el facilitarà l’Ajuntament de la 

Granadella. 

 

JURAT 

Estarà format per tres persones relacionades amb les arts i disseny i/o amb l’ens organitzador; 

el Punt d’Informació Juvenil serà qui donarà a conèixer oportunament el nom del guanyador/a. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat pot declarar desert el premi. 

GUANYADOR 

El nom del guanyador es donarà a conèixer el dia 22 de juny, mitjançant la pàgina de Facebook 

del Punt d’Informació Juvenil. 

 

PREMI  

Hi haurà un primer i únic premi de 200€ 

 

PROPIETAT 

L’obra guanyadora serà inèdita i propietat exclusiva del PIJ de La Granadella, i no es podran 

divulgar ni difondre en cap mitjà sense autorització del PIJ. 

L’obra guanyadora, un cop executada, quedarà plasmada a la paret de les piscines Municipals 

de La Granadella. 



Els participants no guanyadors disposaran d’un termini de 15 dies, a partir de la comunicació 

de la resolució per  retirar les seves obres a les oficines del PIJ. Un cop passat el termini aquest  

no es farà càrrec de les obres i per tant quedaran sense cap dret a reclamar per part de l’autor. 

 

 


