
BASES PER AL CONCURS DE LA IMATGE DEL DECÀLEG SOM 
DIVERSES  
 
1. Objecte 
La Unitat de Joventut del Servei d’Igualtat d’Oportunitats i Habitatge de 
l‘Ajuntament de Sant Boi, en el marc del projecte Som diverses, està elaborant 
un decàleg de la diversitat a partir de les propostes, idees i opinions formulades 
pel jovent de la nostra vila.  
 
L’elaboració d’aquest decàleg té per objectiu recollir la mirada dels i les joves 
en relació a la diversitat per tal de garantir que els serveis que s’ofereixen des 
de la Unitat siguin inclusius i sensibles amb la diversitat. 
 
La Unitat de Joventut  aposta per fomentar la creació cultural i artística de les 
persones joves. Amb aquest propòsit, organitza un concurs per escollir la 
imatge que identificarà el decàleg  Som diverses. 
 
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió 
del premi del concurs de la imatge del decàleg. 
 
2. Participants 
Pot participar-hi qualsevol persona física d’entre 16 i 35 anys residents a 
Catalunya, tot i que tindran prioritat les persones empadronades a Sant Boi.  
 
3. Fases del concurs 
-  Presentació de documentació 
 
- El jurat, tenint en compte el  CV i la mostra de treballs presentada, 
seleccionarà 6 persones finalistes que participaran en la Mostra d’I·lustració en 
directe del Mercat d’Art Jove 2019, en el marc de la Fira de la Puríssima. La 
selecció de les 6 persones finalistes es farà pública com a molt tard el 20 de 
novembre.  
 
- En la  Mostra d’Il·lustració en directe, que  tindrà lloc el divendres  6 de 
desembre de  12h a 14h ., a la carpa del Mercat d’Art Jove, les persones 
finalistes hauran de crear una proposta d’imatge per al decàleg.    
 
- Les diferents creacions seran exposades a la carpa del Mercat des del 6 de 
desembre per la tarda fins el 8 de desembre. 
 
- El jurat, un cop acabat el Mercat d’Art Jove, seleccionarà la imatge 
guanyadora   amb la qual es realitzarà la  campanya de comunicació i difusió 
de  Som diverses. La imatge guanyadora es farà pública com a molt tard el 13 
de desembre.  
 
4. Documentació a presentar, lloc i termini de lliu rement de les propostes 
Per poder participar al concurs, les persones interessades hauran de lliurar la 
següent documentació:  
 
 



• DNI 
• Currículum Vitae 
• Mostra de treballs artístics i il·lustracions pròpies.  Si és el cas, enllaç o 

adreça on es poden consultar.  
 
Aquesta documentació es pot presentar mitjançant dues vies: 
 
1. Presencialment a:  
 
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT 
La Factoria Jove de Can Massallera  C. Mallorca, 30 
Dilluns i divendres,  de 10h a 14 h 
De dilluns a dijous, de 16h a 20h 
 
2. En línia , a l’adreça de correu electrònic: elpuntsantboi@gmail.com 
L’assumpte del correu electrònic ha de ser Concurs imatge  Som diverses.  
 
El termini de presentació de la documentació s’inicia el dilluns  28 d’octubre a 
partir de les 10 h. i acaba el divendres 15 de novembre a les 14 h.   
 
5.  Composició del jurat 
El jurat estarà format per : Núria Serra (tècnica de comunicació), Laia Bonet, 
(tècnica de Joventut), Tània Hernández (tècnica de Joventut), Montse Patón, 
(tècnica de Joventut) i Yolanda Molina (cap de la Unitat de Joventut). 
 
6.  Premi 
- Es farà  difusió de l’obra guanyadora i es donarà  visibilitat a la persona 
creadora de la imatge.  
 
- Així mateix la persona guanyadora serà premiada amb una nit d’alberg i 
esmorzar per a dues persones a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya, de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
7. Acceptació de les bases 
La participació en aquest concurs implica la total acceptació i conformitat de les 
bases. 
 
 
8. Interpretació de les bases 
L’Ajuntament té la potestat d’interpretar les presents bases i resoldre els dubtes 
i incidències que es produeixin.  
 
 
Sant Boi de Llobregat, 22 d’octubre de 2019 
 
 
 
Yolanda Molina López 
Cap Unitat de Joventut 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  


