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BASES DEL CONCURS DE GRAFFITIS
PER A LA PORTA DE L’ INFERN
DELS DIABLES DEL POBLE SEC

PARTICIPANTS:
Podran participar totes les persones, individualment o en grup, que siguin majors de 18 anys i residents a Barcelona. La inscripció serà
gratuïta.
TREBALLS:
Tots els aspirants han de presentar un esbós del treball a realitzar. Els treballs han de ser originals i a color. L’obra es presentarà en
suport paper o cartolina mida DIN A3.
TEMA:
El tema dels treballs versarà sobre l’Infern, ja que el guanyador del concurs, posteriorment, executarà la seva obra sobre la Porta de
l’Infern de l’entitat dels Diables del Poble Sec. No s’admetran treballs de caire polític, xenòfob o d’altres que atemptessin contra la
dignitat de les persones. Així mateix, els treballs es referiran únicament a dibuixos o imatges i no s’acceptaran textos ni firmes.
MATERIALS:
El guanyador del concurs obtindrà de l’organització el material precís per executar la seva obra a la Porta de l’Infern.
ENTREGA DELS ESBOSSOS:
Els esbossos aniran sense firma i sense cap mena de pseudònim que identifiqui l’autor. A la part posterior de l’esbós s’indicarà el títol de
l’obra. Juntament a l’obra i en sobre tancat, s’adjuntaran les següents dades: Nom i cognoms de l’autor, adreça postal, telèfon, telèfon
mòbil, adreça de correu electrònic, fotocòpia del DNI i llista de colors necessaris per executar l’obra. Detallar a l’exterior d’aquest sobre
el títol de l’obra.
L’esbós es lliurarà en mà o per correu a la següent adreça:
EQUIPAMENT DEL CENTRE CÍVIC DEL SORTIDOR
Plaça del Sortidor nº 12
08004-BARCELONA

El termini per lliurar els esbossos anirà des de l’1/05/08 fins el 15/05/08. Totes les obres seran exhibides a la “Mostra d’Entitats del
Poble Sec” el cap de setmana del 24/05/2008 on es donarà a conèixer l’esbós guanyador.
En el cas dels enviats per correu, entraran en concurs aquells treballs on els mata-segells portin la data marcada dins del termini
establert.
PREMI ÚNIC DE 300 €
JURAT:
El jurat estarà format per persones de diferents entitats del barri.

