
 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES JORNADA DE PORTES OBERTES JORNADA DE PORTES OBERTES JORNADA DE PORTES OBERTES ––––    21 D’ABRIL DE 201821 D’ABRIL DE 201821 D’ABRIL DE 201821 D’ABRIL DE 2018    

“Menú” del dia:“Menú” del dia:“Menú” del dia:“Menú” del dia:    

� De 9 a 10 h: segellat dels suports per al concurs de pintura per a 
aficionats i alumnes 

� 10 h: inici del concurs de pintura 
� D’11 a 14 h: tallers de pintura, d’anglès i de confecció, per a      

grans i petits 
� D’11 a 13 h: taller amb l’Esbart Dansaire 
� 11.30 h: xocolata desfeta 
� 12 h: taller amb la Coral Llebeig 
� 12.30 h: dictat de català 
� 13 h: dictat d’anglès 
� 13.30 h: dictat de castellà 
� A partir de les 13 h: muntatge de pinxos, sandvitxos o qualsevol 

plat fred 
� 14 h: Concurs – Exposició de plats freds “mengem amb els ulls” 
� 14.30 h: Veredicte dels guanyadors del Concurs de plats freds 
� 14.45 h: Dinar de carmanyola. Porta’t el dinar i dinarem tots junts 
� De 16 a 19 h: confecció del mural de patchwork 
� De 17 a 18 h: taller de l’Esbart Dansaire 
� 18 h: veredicte del Concurs de pintura 
� 19 h: enganxada del mural de patchwork 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTRUCCIONS INSTRUCCIONS INSTRUCCIONS INSTRUCCIONS DDDDEL CONCURSEL CONCURSEL CONCURSEL CONCURS----EXPOSICIÓ DE PLATS FREDSEXPOSICIÓ DE PLATS FREDSEXPOSICIÓ DE PLATS FREDSEXPOSICIÓ DE PLATS FREDS    
    
InscripcionsInscripcionsInscripcionsInscripcions    
21 d’abril de 2018, de 12 a 13 h, a l’edifici de vidre de Cal Bolavà. Poden 
participar persones individuals o en grup. Els menors hauran de ser 
acompanyats per el/la tutor/a legal (formaran un grup). 
TemaTemaTemaTema    
Els participants han de muntar un plat fred in situ. Es valorarà la presentació, 
la creativitat i la pulcritud. 
RequisitsRequisitsRequisitsRequisits    
A partir de les 13 h, hi haurà unes taules al jardí de Cal Bolavà per al 
muntatge dels plats que es presenten al Concurs. Cada participant o grup de 
participants haurà de portar els seus ingredients i utillatge de cuina, si escau. 
No es podrà cuinar, però sí que es pot portar els ingredients cuits si el plat ho 
requereix.  
L’organització no es fa responsable del consum dels plats preparats per part 
dels participants.  
PremisPremisPremisPremis    
Hi haurà dos premis a les millors presentacions: 
1r i 2n premi: 1 lot de consumibles 
Recepció dels platsRecepció dels platsRecepció dels platsRecepció dels plats 
Es farà a les 14 h, a l’edifici de vidre. 
VeredicteVeredicteVeredicteVeredicte    
El veredicte del jurat, els membres del qual es faran públics el dia del concurs, 
serà inapel·lable i es donarà a conèixer a les 14.30 h, al jardí de Cal Bolavà.  
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    



BASES BASES BASES BASES CONCURS DE PINTURA PER A AFCONCURS DE PINTURA PER A AFCONCURS DE PINTURA PER A AFCONCURS DE PINTURA PER A AFICIONATS I ALUMNES ICIONATS I ALUMNES ICIONATS I ALUMNES ICIONATS I ALUMNES     
    
DataDataDataData  
Dissabte 21 d’abril de 2018.  
El suport segellat serà subministrat per l’organització i cada participant només podrà 
tenir-ne un. Serà necessària la presentació del DNI. 
Inscripcions Inscripcions Inscripcions Inscripcions     
Es realitzaran les inscripcions el mateix dia del concurs entre 9 i 10 del matí a l’edifici 
de vidre de Cal Bolavà. 
Participants i materialParticipants i materialParticipants i materialParticipants i material    
Aficionats de la pintura o del dibuix que tinguin 18 anys complerts. S’admetran totes 
les tècniques i corrents estètiques. Tot el material va a càrrec del participant a 
excepció del suport, que serà subministrat per l’organització. 
TemaTemaTemaTema    
El tema serà “Cal Bolavà” conformat pel jardí, edificis i entorns. El quadre es pintarà 
en el lloc escollit per l’autor i no s’acceptaran pintures a partir d’una foto o un altre 
mitjà que no sigui in situ.  
PremisPremisPremisPremis    
Primer i segon premi: un lot de material de pintura 
Els premis podran ser declarats deserts, si els membres del jurat així ho determinen. 
Recepció de les obres Recepció de les obres Recepció de les obres Recepció de les obres     
Fins a les 14 h del dia 21 d’abril de 2018 a  l’edifici de vidre de Cal Bolavà.  
VeredicteVeredicteVeredicteVeredicte    
El veredicte del jurat, els membres del qual es faran públics el dia del concurs, serà 
inapel·lable i es donarà a conèixer a les 18 h, al jardí de Cal Bolavà.  
ExposicióExposicióExposicióExposició    
Totes les obres seran exposades a l’edifici de vidre de Cal Bolavà del 26 d’abril a l’11 
de maig de 2018. No podran ser retirades abans d’aquest termini. Passats 30 dies de 
la finalització de l’exposició els quadres no retirats passaran a ser propietat de la Casa 
de Cultura de Cal Bolavà de l’Ajuntament de Calafell. No s’enviaran teles per cap 
mitjà i les haurà de recollir l’autor o persona degudament autoritzada. L’organització 
no es fa responsable del deteriorament o desperfecte de les obres. 
DretsDretsDretsDrets    
En el moment de presentar l’obra al concurs, els autors signaran un document de 
cessió en exclusiva a l’Ajuntament de Calafell, de la facultat d’explotar les obres 
guanyadores, amb exclusió de qualsevol altra persona, inclòs el propi cedent, i les 
d’atorgar autoritzacions no exclusives a tercers, de conformitat amb l’article 48 del 
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual. Aquesta cessió en exclusiva també confereix legitimació a 
l’Ajuntament, amb independència de la del titular cedent, per a perseguir les 
violacions que afectin les facultats que se li hagin cedit.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


