
VI Concurs de Dibuix Científic de Lliçà de Vall 
 

Organitza: Associació Cultural Amics de la Ciència – Lliçà de Vall 

 

BASES 
 

1. Com el nom del concurs indica, s’estén els temes del concurs de dibuix a noves 

temàtiques científiques. Els dibuixos d’enguany han d’estar relacionats amb el 

món de  l’Astronomia i Astronàutica, així com planetes, estels, naus espacials. 

2. Els dibuixos presentats hauran de ser inèdits i podran ser presentats sota 

pseudònim. S’han de realitzar sobre paper amb una mida màxima de DIN A3. 

La tècnica utilitzada queda a l’elecció de cadascun dels participants. 

3. S’estableixen 3 categories de concurs: 

- Categoria A: Fins als 10 anys  

- Categoria B: Dels 11 fins als 15 anys 

- Categoria D: Des dels 16 anys en endavant (sense límit d’edat) 

Les edats es consideraran en data del dia 16 de Desembre de 2008. 

4. Es lliuraran 3 premis per cadascuna de les 3 categories de concurs. Els premis 

consistiran en material relacionat amb el món de l’Astronomia. 

5. La presentació dels dibuixos es realitzarà a la Biblioteca Municipal de Lliçà de 

Vall (Av. Montserrat s/n; 08185 Lliçà de Vall - Barcelona) en l’horari habitual 

de la mateixa (dilluns a divendres de 16 a 20 h. i dissabtes de 10 a 13 h.). Aquest 

any també es podran lliurar a la Masia Can Magarola (Urb. La Miranda) en el 

seu horari habitual. Finalment també es podran enviar per correu postal dirigit a 

la Biblioteca Municipal de Lliçà de Vall (Av. Montserrat s/n; 08185 Lliçà de 

Vall – Barcelona) i indicant també en el sobre “Ref. Concurs Dibuix”.La data 

límit de presentació dels treballs és el dia 9 de Desembre de 2008. 
6. La presentació es realitzarà de la següent manera. En la part posterior del dibuix 

s’ha d’indicar el pseudònim (o nom de l’autor si no fa servir pseudònim) i la 

data de naixement del concursant. Es presentarà un sobre tancat on figuri a 

l’exterior el pseudònim i a l’interior les dades personals (Nom, Adreça, Telèfon, 

Data de Naixement). 

7. Un participant pot presentar tants dibuixos com vulgui, entenen però que només 

podrà optar a un únic premi pel que el jurat consideri millor dels dibuixos 

presentats. 

8. Es constituirà un jurat format per persones del món de la cultura, la ciència, 

l’ensenyament  i l’associacionisme vinculades al municipi de Lliçà de Vall. El 

jurat serà l’encarregat de valorar els dibuixos presentats i seleccionar els 

premiats. El jurat pot declarar deserts els premis que consideri oportuns. 

9. La lectura del veredicte del jurat es realitzarà el cap de setmana del 13-14 de 

desembre de 2008, en el Firat de Nadal a la Carpa de l’Ajuntament. El 

dia en qüestió s’anunciarà el veredictes i el lliurament de premis.  

10. Els dibuixos premiats passen a formar part del fons cultural de l’Associació 

Cultural Amics de la Ciència – Lliçà de Vall. Els treballs no premiats poden 

ésser recollits al llarg dels 3 mesos posteriors a la lectura del veredicte a la 

Biblioteca Municipal de Lliçà de Vall en el seu horari habitual, finalitzat aquest 

períodes els treballs no recollits passaran també al fons de l’Associació. 

11. La participació implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització té potestat 

per resoldre aquelles qüestions no contemplades en les bases d’aquest concurs. 


