
45è CONCURS DE DIBUIX MANOLO HUGUÉ

De divendres 7 a dimecres 12 d’octubre 2022

Museu Thermalia

BASES

Qui pot participar al concurs? 

Tots els  nens i  nenes de la  vila  que ho desitgin  i  que tinguin  entre  4  i  15 anys.  Hi  ha 4

categories, que corresponen a les edats dels concursants: primera, de 4 a 5 anys; segona, de 6

a 8 anys; tercera, de 9 a 11 anys i quarta, de 12 a 15 anys.

Obres concursants: una per concursant.

Tema del dibuix: dibuixa la teva festa major. 

Durada del concurs: del  divendres 7 d’octubre a les 16.00h  a  dimecres 12 d’octubre a les

19.00 h.

Tècnica: la tècnica a utilitzar és lliure, però és valorarà l’ús de colors (per exemple: aquarel·les,

ceres, pastels, llapis de colors…).

Inscripcions: 

Els dies de festa major de divendres 7 d’octubre a les 16.00h fins els dimecres 12 d’octubre a

les 19.00h en horari d’obertura del Museu Thermalia.

En el moment de la inscripció es donarà a cada concursant paper, llapis, goma, llapis de colors

i suport. Tanmateix, els participants poden portar els seus colors. 

Un cop realitzat el dibuix caldrà retornar-ho al Museu Thermalia fins al dimecres 12 d’octubre a

les 19.00h.

Lliurament de les obres: al  Museu Thermalia  fins les  19.00 h  del dimecres12 d’octubre,  el

termini és improrrogable i la participació és anònima.

Horari del Museu durant la Festa Major: els dies 8, 9, 10 i 12 d’octubre d’11 h a 14 h i de 17 h a

20 h. Els dies 7 i 11 d’octubre de 10 a 14 h i de 16 h a 19 h.



Jurat i veredicte: està format per professores del Taller d’Art. El veredicte es farà públic e l

divendres 15 d’octubre i es podrà veure a la web del Taller d’art. 

Exposició:  a  la  web  del  Taller  d’Art   tallerdartmanolohugue.cat a  partir  de  dissabte  15

d’octubre.

Devolució de les obres: llevat dels quatre primers premis, podran retirar-se personalment o

per delegació a partir del 17 d’octubre, de dilluns a dijous de 17.30 h a 21.30 h al Centre Cívic i

Cultural de Caldes (C. Buenos Aires, 16-18). Tel. 93 865 49 77

La comissió organitzadora es reserva el dret de resolució sobre qualsevol cas no previst a les

bases.

Premis: els premis és comunicaran a la web de l’ajuntament  caldesdemontbui.cat  i web del

Taller d’art tallerdartmanolohugue.cat  i a les seves xarxes socials. 

Podreu passar a recollir-los personalment a partir del 17 d’octubre, de dilluns a dijous de 17.30

h a 21.30 h al Centre Cívic i Cultural de Caldes (C. Buenos Aires, 16-18). Tel. 93 865 49 77

Primer premi:

1a categoria (4 i 5 anys): material per modelar fang

2a categoria (de 6 a 8 anys): material de pintura

3a categoria (de 9 a 11 anys): material de dibuix

4a categoria (de 12 a 15 anys): material de fotografia

Segon premi:

De totes les categories serà material bàsic de dibuix i pintura.

Els premis no podran quedar deserts.

Les obres de les diverses categories que obtinguin el primer premi quedaran en propietat

de l’Ajuntament.

http://www.tallerdartmanolohugue.cat/
http://www.tallerdartmanolohugue.cat/
http://www.caldesdemontbui.cat/

