
Participa en el concurs i elabora una il·lustració original, única i

creativa sobre la inclusió de les persones amb discapacitat.

6è CONCURS D’OBRA GRÀFICA 
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El disseny guanyador es convertirà en una tassa commemorativa

que es posarà a la venda en benefici de les persones ateses a la

Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

3 DESEMBRE 2021

Consulta les bases de participació en la pàgina posterior >

Organitza:
Col·labora:

Concurs obert a tota la ciutadania del Principat d’Andorra



Què és el Concurs d’Obra Gràfica?

El 6è Concurs d’Obra Gràfica és una iniciativa impulsada per la Fundació
Privada Nostra Senyora de Meritxell en col·laboració del Museu Carmen
Thyssen Andorra amb la finalitat de commemorar el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat (3 de desembre).

Els participants tenen l’oportunitat de commemorar aquest dia mitjançant
l’elaboració d’una il·lustració original i única que promogui els drets de les
persones amb discapacitat, així com que sensibilitzi sobre la seva inclusió.

Per participar, qualsevol persona del Principat d’Andorra ha de realitzar la 
seva obra des de casa o pot fer-ho al Museu Carmen Thyssen Andorra en les 
sessions previstes a continuació:

Quins són els requisits? 

• El treball d’obra gràfica ha de ser original i inèdit, i ha d’incloure els
textos: “la inclusió és cosa de tots” i “Dia Internacional de les Persones

amb Discapacitat, 3 de desembre”.

• Pot participar qualsevol persona resident al Principat d’Andorra.

• Les obres es presentaran en format paper i les mides de l’original: 19 cm

de llarg per 8 cm d’alçada. Sobre un fons blanc es pot utilitzar qualsevol

color, tenint en compte la possibilitat de la variació del color escollit
derivada de la tècnica d’impressió. Les obres poden ser en format digital
respectant els mateixos criteris.

• La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell s’incorporarà a l’obra
gràfica, el logotip de la mateixa i el del Museu Carmen Thyssen Andorra,
en sintonia amb el disseny.

• Es valorarà la qualitat tècnica, la creativitat i la sensibilitat de les obres
presentades.

• El punt de recollida dels treballs serà el Museu Carmen Thyssen

Andorra abans del 13 de novembre, a l’Av. Carlemany, 37 d’Escaldes-

Engordany. En el cas de presentar-ho en format digital, s’ha de fer a la
següent adreça electrònica: comunicacio@fprivadameritxell.ad

• Les obres presentades i els seus drets, seran propietat de la Fundació
Privada Nostra Senyora de Meritxell per un posterior ús i comercialització, i
s’hi podrà fer constar el nom del guanyador, si ell/a ho volgués (caldrà
autorització si el guanyador és menor d’edat). El participant renuncia a
tots els drets que es puguin derivar de l’ús de la seva obra.

• En el cas que les dades personals siguin incompletes el dibuix quedarà
fora de concurs. En cas de ser menor d’edat, és obligatori emplenar les
dades del responsable legal.

• De conformitat amb l’establert per la Llei 15/2003, de 18 de desembre,
Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LLQDP”), i
amb l’establert als reglaments que la desenvolupen, s’informa els
participants que qualsevol dada personal facilitada a la FPNSM passarà
a formar part de fitxers de titularitat d’aquesta entitat degudament inscrits
prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

• La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Quin és el premi? 

El premi consisteix en un lot d’articles del Museu Carmen Thyssen Andorra
(entrada i merchandising), a més de la tassa commemorativa, i una reproducció
de l’obra.

L’obra premiada sortirà de la tria de 20 obres finalistes, seleccionades per un
jurat format per 2 representants del Museu Carmen Thyssen Andorra, 1
representant del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, i 1

representant d’AUFARE (Associació d'usuaris, familiars i representants

legals de la FPNSM).

D’aquestes obres finalistes, les persones ateses a la FPNSM escolliran l’obra

guanyadora a través d’un procés de votació.

L’anunci del guanyador i l’entrega del premi serà el 3 de desembre en un acte
oficial. A més, es comunicarà a través dels canals de comunicació de la FPNSM.

Per a més informació: comunicacio@fprivadameritxell.ad  |  (+376) 721 731   

Divendres 5 de novembre: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 16 h i a les 17 h

Dissabte 6 de novembre: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 16 h i a les 17 h

Diumenge 7 de novembre: a les 12 h


