
 

Cerquem els joves talents del dibuix de Centelles! 

1r CONCURS DIBUIXEM 
“EL CAU DE BRUIXES” 

per a joves i infants d’entre 10 i 25 anys 
 BASES 

 

1. PARTICIPANTS 
 
Joves i infants d’entre 10 i 25 anys vinculats amb Centelles. 
 

2. TEMÀTICA 
 
El tema ha de ser sobre la festa de El Cau de Bruixes 2022 .Es 
podrà presentar un únic dibuix, utilitzant qualsevol tècnica, en 
blanc i negre o de colors. Les obres s’hauran de presentar sobre 
un paper o làmina de mida DIN-A3 (29,7X42cm), apaïsat o 
vertical. 
 

3. PRESENTACIÓ 
 
Les obres s’hauran de presentar al Punt Jove El PIPA (carrer de 
Jesús, 25) del 14 al 25 de febrer de 2022, de dilluns a dijous de 5 
a 8 de la tarda. 

Cal presentar l’obra sense signatura o marca d’autoria, amb el 
lema o títol al dors i acompanyat de la butlleta d’inscripció. S’hi 



 

podrà adjuntar també el currículum de l’autor o autora, però 
amb la identitat en sobre tancat.  

Les obres no premiades es podran retirar entre el 14 i el 25 de 
març de 2022, en el mateix lloc i en el mateix horari. 

El lliurament i recollida de les obres va a càrrec del concursant, 
sense que correspongui reclamació en cas de possibles 
desperfectes o pèrdues. 
 

4. JURAT 
 
Estarà format per representants de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Centelles, per la Comissió del Cau de Bruixes, 
per la Cafeteria El Trabuc, per la Perruqueria Camps-Figueras i 
per Aleix Art. 

El jurat farà una selecció de les obres presentades i decidirà una 
obra per rebre el premi. Les seves decisions seran inapel·lables. 
Valorarà la qualitat artística, l’originalitat, el domini tècnic, etc. 
 

5. PREMI 
 
1. L’organització estableix un únic premi consistent en el Joc del 
CauBruix 

2. L’obra guanyadora podrà participar en les exposicions de la 
Cafeteria El Trabuc i el Penjador de la Perruqueria Camps-
Figueras de Centelles, durant el curs següent (2022-2023). 

 

 



 

6. EXPOSICIÓ 
 
Es durà a terme una exposició de les obres seleccionades per 
aquest concurs. Data i lloc pendent de concretar. 
 

7. OBRA PREMIADA 
 
L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de 
Centelles, que en posseirà tots els drets legals de reproducció i 
difusió, entenent que l’autor o autora renuncia a la propietat i a 
qualsevol reclamació. Les obres passaran a formar part del fons 
d’art del poble. 

 

8. AUTORITZACIÓ 
 
Els artistes seleccionats i el premiat autoritzen la cita dels seus 
noms i la reproducció fotogràfica de les seves obres en mitjans 
de comunicació i programes d’activitats de l’organització. 

 

9. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS 
 
La presentació de treballs en el concurs suposa l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases, així com dels drets de l’autor o autora i 
de les obligacions que se’n deriven. L’organització es reserva el 
dret a resoldre qualsevol aspecte no previst. 


