
1 

 

I CONCURS DE 

PINTURA MURAL DE 

l’ESPAI JOVENT 
 

Bases del concurs 
 

 

1.- PARTICIPANTS 

 

Joves artistes dins de l’àmbit de la pintura mural amb edats compreses entre els 12 

i els 35 anys. 

 

2.- CATEGORIES 

 

Categoria A: de 12 a 17 anys. 

Categoria B: de 18 a 25 anys. 

Categoria C: de 26 a 35 anys. 

 

Les edats seran les que el/la jove tingui el dia de tancament del període de 

inscripcions.  

 

Categoria D: escoles. 

 

3.- DISCIPLINES 

 

Qualsevol tècnica o conjunt de tècniques dins de l’àmbit de la pintura mural: esprai, 

acrílic, pinzell, retolador, plantilles, collage... 
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4.- CONDICIONS DE LES PROPOSTES PRESENTADES 

 

Les propostes hauran d’estar relacionades amb el civisme, la pau i la convivència. 

Hauran d’estar concebudes per integrar-se en l’entorn específic.  

 

La presentació de les propostes es farà en format electrònic (pdf o similar) i haurà 

de representar, amb la major precisió possible, el disseny que es vol portar als 

murs.  Cada participant podrà presentar un màxim de tres propostes.  

 

Amb la inscripció s’haurà d’adjuntar la següent documentació: 

 

1. Una breu explicació sobre com la proposta està relacionada amb la temàtica 

del concurs. 

2. Una descripció detallada del material necessari: tipus i quantitat (l’import 

màxim serà de 10€/m2. Aquest material haurà de ser fàcilment localitzable a 

Andorra, en cas contrari, el participant haurà d’acceptar la substitució per un 

altre material disponible). 

3. Una breu explicació amb l’experiència prèvia del participant. 

4. Fotocòpia del passaport  (o passaports en el cas de la categoria D). 

5. Autorització paterna (en el cas dels menors d’edat). 

 

La data límit per presentar propostes és el 30.08.2019. 

 

5.- JURAT 

 

El jurat estarà format per professionals de l’àmbit de les arts plàstiques, així com 

per representants del Comú i dels possibles patrocinadors del concurs. 
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6.- PROCEDIMENT DEL CONCURS 

 

El concurs es farà en dues fases:  

 

- En la primera fase el jurat seleccionarà les propostes per ser pintades, 

seleccionarà un màxim de 3 propostes de les categories A, B i C i un màxim d’una 

proposta de la categoria D. 

- En la segona fase, desprès de la pintura dels murs, el jurat seleccionarà i 

premiarà la millor obra de les pintades dins de cada categoria. 

 

Els criteris en les que es basarà el jurat seran la qualitat tècnica, la integració del 

disseny en l’entorn, així com l’adequació a la temàtica establerta a les bases.  

 

El nombre de propostes seleccionades en la primera fase o d’obres premiades en la 

segona, dependrà de la qualitat de les obres presentades (sempre fins a un màxim 

de tres en les categories A,B i C), podent quedar desert un o diversos dels premis, 

si el jurat així ho decideix. 

 

7.- PREMIS 

 

Els premis seran els següents: 

 

Categoria A: premi de 100 euros (no metàl·lic). 

Categoria B: premi de 200 euros. 

Categoria C: premi de 300 euros. 

Categoria D: premi de 200 euros (es lliuraran a l’escola i aniran destinats a la 

compra de material per realitzar treballs plàstics). 

 

El lliurament dels premis es farà el dia de la inauguració. Prèviament, els joves 

presentaran les obres al jurat i al públic present.  
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Premi especial del públic 

 

Hi haurà una obra premiada a elecció del públic. L’import d’aquest premi especial 

serà de 200 euros (no metàl·lic en el cas dels menors d’edat). 

 

El procediment es farà mitjançant votacions populars (per exemple, nombre de 

“m’agrada” rebuts a les xarxes socials i/o votacions presencials).  

 
8.- PINTURA DELS MURS 

 

La paret reservada pel concurs és el lateral de la pista de “basquet 3 x 3” del Prat 

del Roure. Cada participant disposarà d’una superfície d’una amplada entre 3,2 i   

3,5m. i d’una alçada igual a l’alçada del mur1.  

 

L’assignació de la zona del mur a cada participant es farà per sorteig, vetllant 

perquè la superfície sigui el màxim d’equiparable. En el cas de necessitats 

d’adaptació, també es tindran en compte.  

 

Els participants disposaran del material necessari a nivell de pintura (segons 

condicions especificades en el punt 4). El material “sobrant” obert, restarà a mans 

del participant. Les eines d’us personal (pinzells, guants, màscares...) aniran a 

càrrec de cada participant. 

 

Les obres hauran d’estar enllestides abans del dia de la inauguració (21 o 22 de 

setembre). L’organització confirmarà als participants la seva participació amb el 

temps suficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La superfície final podrà adaptar-se (augmentar) en funció del nombre de participants. 
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9.- OBSERVACIONS 

 

En cap cas s’acceptaran obres amb contingut violent i/o discriminatori. 

L’organització vetllarà per tal que aquest punt sigui respectat.  

 

El Comú d’Escaldes - Engordany es reserva el dret de fer servir les imatges i el 

material gràfic o audiovisual recollits amb motiu del concurs.  

 

L’organització del concurs és la responsable de resoldre qualsevol imprevist de la 

manera que consideri més oportuna. La participació en el concurs comporta 

l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 

 
 


