
 

 

 
 

A les Garrigues, la historia  

ens convoca 

 
1.OBJECTIU CONCURS 
Elaborar una pintada en commemoració del Tricentenari dels Fets del 1714 al municipi, que 
esdevingui una activitat de reflexió sobre els fets i les conseqüències del 1714  i que quedi com a 
record al poble. 
 
2. TEMA DE LA PINTADA 
El tema serà “1714: vida al Segle XVIII /  guerra de successió” . El dibuix pot ser realista o abstracte, 
o bé combinant els 2 estils.  
I ha de tenir dibuixat el logo del tricentenari:                           
 
 
el qual podeu trobar a: 
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptPresidencia/40_tricentenari.html 
 
3.PARTICIPANTS  
Es podran presentar tots els pobles de les Garrigues. I ho pot liderar l’Ajuntament o una entitat, i 
pot convocar totes les persones particulars o pertanyents a entitats que consideri oportú (quitxalla, 
adults, de diferents col·lectius, etc.) 
  
4. TÈCNICA  
Totalment lliure. El dibuix es pot pintar damunt una paret, o de qualsevol superfície (paper, cartró, 
fullola, roba, etc).  
 
5. PRESENTACIÓ  
El dibuix ha de ser original i inèdit. Les mides de l’obra han de ser com a mínim 1,5 metres  d’alçada 
x 2 metres de llargada. I ha d’estar exposat al municipi durant tot l’any 2014. 
 
Un cop feta la pintada, s’enviarà una foto d’aquesta a donesgarrigues@hotmail.com abans del  30 de 
juny del 2014.     Indicant un nom i telèfon de contacte.    Cada poble només podrà presentar una 
única pintada. 
 
6. JURAT  
El jurat estarà format per representants de la Comissió del tricentenari de les Garrigues, i una 
persona llicenciada en Belles arts. 
 
7. PREMI  
El premi és simbòlic i consistirà amb un present molt preuat al SXVIII consistent en un pernil i 
altres viandes.  
 
8. EXPOSICIÓ  
Amb totes les obres presentades es farà un exposició pública de les fotografies, el dia 5 de juliol del 
2014, al Pavelló de l’Albi. L’acte del veredicte i el lliurament del premi, serà el mateix dia 5 de juliol 
del 2014, a les 13,30 h a l’Albi. El resultat es farà públic a la pàgina web del Consell Comarcal de les 
Garrigues i també de forma personal al poble guanyador.  
 
9. RESOLUCIÓ FINAL 
El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La resolució final serà 
irrevocable. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 
 

 

CONCURS     

“Suma’t al Tricentenari, i fes un mural al teu poble” 

ORGANITZA: Comissió del tricentenari de les Garrigues ( Consell Comarcal de les Garrigues, 

Ajuntament de l’Albi, Federació d’associacions de dones de les Garrigues, Centre d’estudis de les 

Garrigues, Associació de dones l’Alosa , de l’Albi, Assemblea Nacional Catalana- les Garrigues, 

Omnium Cultural-les Garrigues, Somgarrigues) 
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