BASES DEL I CONCURS DE DIBUIX DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE LES
FESTES DE MENORCA
Primera. Objecte i finalitat del premi
L’objectiu del I Concurs de Dibuix de Conscienciació sobre les Festes de
Menorca és difondre entre els alumnes de primària de Menorca missatges de
respecte i civisme relacionats amb les festes patronals de l’illa. Amb aquestes
bases s’adjunta un annex explicatiu de quins són els comportaments cívics i de
respecte que es volen promoure.

Segona. Categories i premis
En aquest concurs s'estableixen sis categories:
A) Alumnes que cursen primer curs de primària.
B) Alumnes que cursen segon curs de primària.
C) Alumnes que cursen tercer curs de primària.
D) Alumnes que cursen quart curs de primària.
E) Alumnes que cursen cinquè curs de primària.
F) Alumnes que cursen sisè curs de primària.

Es concedeix un premi per al millor dibuix de cada categoria.
Els premis per cada categoria seran els següents:
Categoria A – Un lot de llibres editats pel Consell de Menorca.
Categoria B – Una visita per al guanyador i la seva família (màxim 5 persones)
al Lloc de Menorca.
Categoria C – Un parell d’avarques de la marca Ria – Avarca de Menorca.
Categoria D – Una excursió en cavall per al guanyador i la seva família (màxim
5 persones) amb Cavalls Son Àngel.
Categoria E- Entrades per passar un dia al parc aquàtic AquaRock Menorca per
al guanyador i la seva família (màxim 2 adults i 3 fillets/es).
Categoria F- Quatre bitllets d’anada i tornada amb la companyia Baleària per al
trajecte Ciutadella-Alcúdia.
Tercera. Requisits per poder-hi participar
1. Poden participar en el concurs totes les persones naturals o residents que
cursin estudis als centres escolars d’ensenyament primari de l’illa.
2. Les obres es poden entregar de forma individual, o bé a través de grupsclasse

amb la presentació d’una obra com a màxim per persona o per grup-classe.
3. És requisit indispensable que aquestes obres siguin originals i inèdites.
4. No s'admeten els dibuixos fets amb ordinador.
5. Les obres s’han de presentar en format DIN-A4.

Quarta. Presentació de les sol·licituds
1. Les obres es poden lliurar als punts de Servei d'Atenció al Ciutadà que hi ha
a les seus del Consell Insular de Menorca de Maó o Ciutadella, o a qualsevol
dels vuit ajuntaments de l'illa.
2. Les obres es poden entregar de forma individual, o bé a través de grupsclasse.
3. En cas que les obres es lliurin de forma individual, el dibuix s’ha d’entregar a
dins d’un sobre tancat, sobre el qual s’ha de posar “Concurs de Dibuix de
Conscienciació sobre les Festes de Menorca-Consell de Menorca”, i la
categoria corresponent. Dins d’aquest sobre, a part del dibuix, ha d’haver-hi un
altre sobre tancat, que inclourà un full amb el nom i llinatges del guanyador, la
seva data de naixement i un telèfon de contacte.
4. En cas que una escola decideixi entregar diversos dibuixos conjuntament, es
presentaran tots dins un únic sobre tancat. Darrera cada dibuix es posarà un
nombre, que identificarà l’obra. Aquests dibuixos es posaran dins el sobre
tancat al qual es feia esment abans, sobre el qual s’ha de posar “Concurs de
Dibuix de Conscienciació sobre les Festes de Menorca-Consell de Menorca”, i
la categoria corresponent. Dins d’aquest sobre s’inclourà un altre sobre, on hi
haurà una llista amb els diferents autors del dibuix i el número que porten al
darrera. Aquesta llista ha d’incloure, al costat de cada nombre del dibuix, el
nom i llinatges de l’autor, la seva data de naixement i un telèfon de contacte del
mateix.
5. El termini d'admissió d'obres finalitza el 17 de juny de 2018.

Cinquena. Criteris objectius que es tindran en compte per a la concessió
del premi
Els criteris objectius que es tindran en compte per la concessió del premi són els
que s’indiquen a continuació:
1. Els valors envers la conscienciació i el civisme a les festes patronals de
Menorca que pugui transmetre cada obra, així com la seva originalitat.

2. El veredicte del jurat serà inapel·lable, i es basarà en criteris d'adequació de
l’obra a l’objectiu de conscienciació i originalitat.
3. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una
majoria de vots a favor d'unes obres determinades, que seran la guanyadores.

Sisena. Procediment i òrgans competents per a la concessió del premi

1. El premi es concedirà, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència,

igualtat, no-discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de
concurrència competitiva.
2. Totes les obres presentades dins el termini establert se sotmetran a l’examen

de la instructora, la secretària del departament Gemma Moragues, la qual
comprovarà el compliment dels requisits exigits i farà arribar les obres
admeses al jurat nomenat a aquest efecte.
3. El jurat emetrà el seu dictamen d’acord amb aquestes bases i estendrà una

acta en la qual constaran les obres guanyadores i les seleccionades com a
finalistes, si escau.
4. Els premis es poden declarar deserts en alguna o en la totalitat de les

modalitats.

Setena. Jurat del premi
Es crea el jurat que valorarà els guanyadors del
Conscienciació sobre les Festes de Menorca.

I Concurs de Dibuix de

El jurat d’aquest premi estarà format pels membres següents:
1. La consellera de Cooperació Local i Promoció Turística, Maite Salord
2. Regidora de Festes de l'Ajuntament de Ciutadella, Laura Anglada
3. Regidora de Festes de l'Ajuntament de Ferreries, Joana Febrer
4. Regidora de Festes de l'Ajuntament des Mercadal, Regina Sintes
5. Alcalde de l'Ajuntament des Migjorn Gran, Pere Moll
6. Regidor de Festes de l'Ajuntament d'Alaior, Rafael Quintana

7. Regidor de Festes de l'Ajuntament des Castell, Jaime Fedelich
8. Alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Lluís, Montserrat Morlà
9. Regidor de Festes de l'Ajuntament de Maó, Héctor Pons
10. Centre Municipal d'Art de Ciutadella, Josep Mascaró
11. Arts (Associació per a les Arts a Ferreries), Martina Marquès
12. Representant Espai Creatiu Creae, Virginia Torrego
13. Representant Taller Xalubínia, Verónica Arellano
14. Coordinador de la campanya insular de conscienciació, Llorenç Allès

Vuitena. Propietat de les obres
1. Les obres guanyadores quedaran en propietat del Consell Insular de
Menorca, que en tindrà tots els drets. També se seleccionaran entre quatre i
deu obres finalistes per cada categoria, que també passaran a ser propietat del
Consell Insular de Menorca.
2. El Consell Insular de Menorca podrà organitzar una exposició amb una
selecció de les obres presentades.
Novena. Lliurament
1. L’entrega de premis tindrà lloc en un acte públic que es farà en un lloc i data
encara per determinar.
2. Els treballs no guardonats es podran recollir a les oficines del Consell de
Menorca a partir del mes de juliol.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases.
El Consell de Menorca està facultat per resoldre qualsevol qüestió que no
estigui prevista a les bases.

ANNEX.
QUÈ VOLEM DIR QUAN PARLEM DE COMPORTAMENTS CÍVICS I DE
RESPECTE?
Les festes de Menorca són úniques. Les seves tradicions les fan ben especials,
i les converteixen en focus d’atracció per a molta gent. Són moltes les persones
que, a l’estiu, no només acudeixen a la festa del seu municipi, sinó que també
visita altres pobles per participar a les seves celebracions.
Un espai de festa és un moment per a l’alegria, la disbauxa, els retrobaments i
les rialles.
Un tresor com són les festes de Menorca necessiten de tots per a mantenir-lo
viu.
Com ho podem fer?
-

Respectant els cavalls, els caixers i caixeres i els cavallers. Hem de ser
conscients que ells són els veritables protagonistes de la celebració.
Hem de mantenir actituds que no els posin en perill i que els facilitin el
seu paper.

-

Respectant l’entorn. Igual que a la resta de l’any, hem de respectar
l’entorn en el que ens movem. Tractem el mobiliari urbà com si fos
nostre, i intentem no deixar fems al terra. No només per civisme, sinó
també per respecte cap als cavalls. Si trepitgen segons quins objectes,
poden patinar, i llavors podrien patir un accident.

-

Recordant quines són les veritables tradicions. El centre de la festa són
els cavalls, no hi ha dubte, però també és fer festa menjar pastissets,
xocolata amb ensaïmada, fer capadetes... Hi ha persones majors que,
durant aquestes festes, abusen de l’alcohol, i açò els fa perdre el
respecte cap a la festa.

-

Respectant els demés. A una festa de poble hi va molta gent. Persones
d’aquell mateix poble, però també visitants d’altres punts de l’illa o de
fora de Menorca. És important explicar-los quines són les veritables
tradicions de les festes, quins són els comportaments adequats i quins
no. Només així ells sabran què poden i què no poden fer, i segur que,
així, estimaran les festes.

Aquestes són algunes de les actituds que ajuden a fer millors les nostres
festes.

