
 

 

 

 

 

Concurs de dibuix  

“Al Guinardó, consum responsable per Nadal” 

 

El 21 de desembre del 2019 el Casal Mas Guinardó celebra la fira “Al Guinardó, consum 

responsable per Nadal” a la plaça Salvador Riera. Per tal de donar a conèixer els valors 

d’aquesta jornada, us animem a participar en un concurs de dibuix que promogui alternatives 

de consum durant les festes de Nadal.  

El concurs pretén fomentar la participació dels centres educatius, a través de l’alumnat i 

les seves AFAs i AMPAs, en les activitats relacionades amb aquesta fira de consum 

responsable, així com sensibilitzar als escolars de la importància que té realitzar els 

actes de consum de forma conscient, crítica, solidària i responsable. 

 

* * * 

Bases 

Participants 

Poden participar tots els i les alumnes de Primària (de 1r a 6è curs) de les escoles del barri del 

Guinardó. La participació en el concurs suposa l’acceptació de les següents bases. 

 

Tema 

El tema és lliure però cal que la creació artística faci referència als valors que es treballen en 

aquesta fira: consum responsable, comerç de proximitat, comerç just, ecologia, sostenibilitat, 

cooperació, solidaritat, alternatives de consum, consciència crítica, etc. Les propostes han 



d’incorporar , el lema de la fira (“Al Guinardó, consum responsable per Nadal”). Es valorarà 

positivament si les propostes inclouen alguna referència al barri del Guinardó. 

Obres 

Cada participant podrà presentar un màxim d’una proposta. Les obres no han d’haver estat 

premiades anteriorment en cap altre concurs.  

 

Format de presentació 

Mida: el format del dibuix serà Din-A4 (mida full, 21 x 29,7 cm). 

Tècnica: la tècnica és lliure i el dibuix podrà estar realitzat de manera manual o digital. 

Presentació: la presentació s’ha de realitzar en suport físic. Si l’obra s’ha elaborat de manera 

digital, caldrà dur-la impresa.  

 

Presentació de les obres 

Les obres es poden presentar del 16 de desembre des de les 10 h fins al 21 de desembre a les 

11 h al punt d’informació del Casal Mas Guinardó. Cada dibuix ha d’estar identificat al dors del 

full amb un pseudònim i s’ha de presentar dintre un sobre tancat. A l’interior, hi figurarà, a més 

de l’obra, un sobre identificat amb el pseudònim i les següents dades: 

- Nom i cognoms del/la participant 

- Curs que està estudiant 

- Escola a la qual pertany  

- Contacte de l’AFA o AMPA (telèfon i correu electrònic) 

 

Cessió dels drets de les obres 

Els participants, sota el consentiment legal dels seus tutors/es, cedeixen els drets de les 

creacions presentades al concurs del Casal Mas Guinardó “Consum Responsable al Nadal” per 

tal de fer difusió de la jornada mitjançant canals digitals o físics del Casal Mas Guinardó. El 

Casal Mas Guinardó, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, és el Responsable de 

Tractament de les dades personals i del tractament d’imatges, vídeos i comunicacions 

telefòniques, per correu electrònic i mitjançant missatgeria instantània i, als efectes, l’informa 

que, aquestes dades, seran tractades de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 

2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la 

Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 



 

Retorn de les obres 

Totes les obres participants es poden recollir al punt d’informació del Casal Mas Guinardó del 

febrer al juny del 2020. Passat aquest període, passaran a ser propietat del Casal. 

 

Jurat 

El jurat estarà format per tres persones del grup de motor que organitza aquesta jornada de la 

Taula del Mas, que no pertanyin a cap AFA o AMPA de les escoles del Guinardó ni mantinguin 

una relació familiar amb els/les participants al concurs. 

 

Premi 

La creació guanyadora s’emportarà un premi valorat amb 50 € bescanviables per material i/o 

llibres a la llibreria Cooperativa Cultural Rocaguinarda. L’AFA o AMPA vinculada a la persona 

guanyadora rebrà un premi de 150 € bescanviable per material i/o llibres a la Cooperativa 

Abacus. Amb totes les propostes presentades es realitzarà una exposició col·lectiva de 

dibuixos que s’exposarà durant el mes de gener del 2020 al Casal Mas Guinardó. 

 

Veredicte i lliurament de premis 

El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es realitzarà el dia de la fira, el 21 de desembre 

del 2019, durant la jornada “Al Guinardó, consum responsable per Nadal”, a la plaça Salvador 

Riera. 

 

 


