
Bases del concurs de dibuix  “Aquest serà el Drac de Sant Just”. 
 

1. L’objectiu del concurs és doble: trobar respectivament el millor dibuix i el 
millor nom, per construir i anomenar el Drac de Sant Just. 

 
2. La participació es oberta a tothom. 
 
3. Les obres presentades cal que siguin inèdites i originals. 
 
4. Cada un dels participants podrà presentar un nombre màxim de dos 

dibuixos i dos noms. Els dibuixos s’han de presentar en suport rígid o 
cartró ploma Din A-3 (29,7 cm d’ample X 42 cm d’alt). Es podrà utilitzar 
qualsevol material per a fer el dibuix. 

 
5. El treballs podran presentar-se del dia 1 al 15 de juny de 2007 i registrar-

los a l’oficina de Gestió Integrada (OGI), Ajuntament de Sant Just 
Desvern, pl. Verdaguer, 2 de Sant Just Desvern, en horari de dilluns a 
divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de dilluns a dijous de 4 a 7 de la 
tarda. 

 
6. No s’acceptaran les obres presentades fora de termini. 
 
7. El dibuixos i/o els noms presentats no duran signatura, i únicament 

inclourà la inscripció del pseudònim al dors del dibuix, el nom del drac 
proposat es podrà escriure al peu del full del dibuix, o bé presentar-se en 
sobre a part.  Els treballs hauran d’anar acompanyats d’un sobre tancat 
on consti únicament, ben visible, el pseudònim escollit. A d’interior del 
sobre s’adjuntarà el nom i cognoms del concursant, adreça i telèfon, 
juntament amb el pseudònim que permeti la identificació. 

 
8. El treballs presentats quedaran en propietat de l’associació “El Drac de 

Sant Just” amb tots els drets sobre ells. Els participants autoritzen 
expressament a l’associació a exhibir, publicar i adaptar els dibuixos per 
tal de donar viabilitat a la construcció d’un Drac  per de Sant Just. 

 
9. El jurat estarà format per membres de l’associació “El Drac de Sant Just”  

i el/la regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, o 
persona en qui delegui que,  i comptarà amb l’assessorament de 
persones relacionades amb l’àmbit artístic, les arts plàstiques, i la 
persona que se li encarregarà de fabricar el Drac. La tria es realitzarà en 
una assemblea extraordinària de l’associació que se celebrarà el dia 18 
de juny de 2007. D’aquesta assemblea en sortiran tan el dibuix com el 
nom del Drac de Sant Just guanyador/s.  

 
10. S’atorgaran dos premis, un al millor dibuix i un al millor nom, que 

consistiran en una càmera digital per a cadascuna de les persones 
guanyadores. El jurat es reserva la possibilitat de declarar el concurs 
total o parcialment, desert. 

 



11.  El premi és gentilesa de la botiga de fotografia Pixel.print. C/ Verge dels   
Dolors, 20 de Sant Just Desvern. 

 
12. El jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. 

 
13. Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

 
14. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de tots els 

punts d’aquestes bases. 
 
Sant Just  Desvern, maig de 2007. 
 
Organitzat per l’entitat “el DRAC de Sant Just” 


