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EMPREMPTES 
D’IGUALADA A 
PARTIR DE L’OFICI 
D’ARTESANS EN PELL 
I CUÏR  
BASES DEL CONCURS

1.- INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament d'Igualada, per mitjà 
de l’Institut Municipal de Cultura 
i el Museu de la Pell d'Igualada i 
Comarcal de l'Anoia, amb la 
col·laboració de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps, l’ACAOC (As-
sociació Catalana de l’Art i Ofici del 
Cuir),  Fira d’Igualada i d’Artesania 
Catalunya  convoca un concurs de 
productes de merxandatge realitzats 
per artesans en pell o cuir o la com-
binació d’ambdós per a la realització 
d’elements que tinguin en compte les 
empremtes o icones  d’Igualada in-
closes en un llistat annex a aquestes 
bases, consultables a través de www.
igualada.cat 

2.- PARTICIPANTS 

2.1.- Podran participar els artesans 
acreditats amb el carnet professio-
nal i/o cultural d’artesà o que hagin 
realitzat la corresponent sol·licitud 
de petició o renovació, que emet la 
Generalitat de Catalunya mitjançant 
Artesania Catalunya. També podran 
participar els alumnes de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada, l’única escola que 
imparteix el  cicle formatiu de grau 
mitjà d’Artesania en Cuir, i d’altres 
escoles que realitzin mòduls on es 
treballi la pell i el cuir.

3.- DESCRIPCIÓ DELS PRODUC-
TES A REALITZAR 

Caldrà presentar un producte de 
mostra acabat, que estigui  realitzat 
amb pell o cuir o la combinació dels 
dos productes.  

Els objectes caldrà presentar-los en 
material definitiu, i podran contenir 
altres materials sempre i quan es 
respecti el predomini de la  pell o 
cuir en la seva realització.  El preu 
del producte de venda al públic haurà 
de situar-se entre els 5 i 18 €/unitat, 
entenent que es farà un descompte 
del 15 % del preu de venda al públic 
en la venda al major.    

4.- PRESENTACIÓ 

4.1.-Els treballs poden presentar-

se tant personalment com per 
mitjà d’un servei de missatgeria o 
postal ordinari.  

4.2.-En una sobre tancat es 
faran constar  el nom i cognoms 
de l’artesà i/o dissenyador 
col·laborador, dades de contacte i 
fotocòpia que acrediti la condició 
d’artesà i/o estudiant de grau 
mitjà. Al sobre caldrà indicar el 
preu de venda al públic, i una 
breu explicació sobre el concepte 
i el simbolisme del mateix. 

4.3.-El material necessari per a 
la realització  de l’obra anirà a 
càrrec de cada artesà.  

5.-TERMINIS 

5.1.-Convocatòria: març de 2010

5.2.-Termini: finalitza el divendres 
3 de setembre de 2010.

5.3.- Lliurament: a l’Institut Munici-
pal de Cultura (carrer Santa Ma-
ria, 10 baixos  08700 IGUALADA) 
de dilluns a divendres laborals en 
l’horari de 8 a 15 h.  

6.-PREMIS 

6.1.- Es concedirà un  premi 
de 700 € a la millor obra de 
merxandatge. El premi s’entendrà 
com a bestreta a compte, de les 
unitats corresponents  de la peça 
guanyadora, segons el preu/
unitat indicat amb l’aplicació del 
descompte del 15%.  La meitat de 
l’import del premi es farà efectiu 
en la proclamació del premi i la 
resta en el moment que es lliurin 
les unitats determinades.  

6.2.- Es concediran les mencions 
que el Jurat consideri oportú. 

6.4.-El veredicte del Jurat es co-
municarà  el dia 25 de setembre 
a les 13,30 h, en l’espai Firal, 
durant la inauguració de la prime-
ra edició del Fira Pell, artesania i 
creativitat. 

6.5.-L’artesà o alumne guanyador  
s’haurà de comprometre a complir 
els terminis de lliurament, així 
com les quantitats que marqui 
l’Ajuntament d'Igualada amb pos-
terioritat al l’emissió del veredicte.  

8. JURAT 

8.1.- El Jurat estarà integrat per:  
Gemma Amat, Directora 
d’Artesania de Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya
Maria-Goretti Bartrolí, Directora 
de l’Escola d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada
Maria-Teresa Lladó, en represen-
tació de l’Associació d’Artesans 
en Pell i Cuir de Catalunya.
Maria Enrich i Murt, Regidora de 
Cultura i Festes
Josep Rabell Padró, Director de 
l'Institut Municipal de Cultural
Albert Tulleuda Lari, Director del 
Museu de la Pell d'Igualada i 
Comarcal de l'Anoia
 
8.2.- El gerent de Fira d’Igualada, 
Sr. Martí i Marsal, actuarà com a 
secretari del Jurat, aixecant acta 
del veredicte final.

8.3.- El veredicte del Jurat serà  
inapel·lable. 

9.-ACCEPTACIÓ DE LES 
BASES

La participació al concurs supo-
sarà l’acceptació per part dels 
participants  de cadascun dels re-
quisits, compromisos i obligacions 
de les presents bases.  

10.- PROMOCIÓ, EXPOSICIÓ 
DE LES OBRES I RESULTAT 
DEL CONCURS 

Totes les obres presentades se-
ran exposades al públic per mitjà 
d’una exposició que tindrà lloc del 
24 al 26 de setembre de 2010, en 
el decurs de la Fira Pell al Recinte 
Firal Carner - c/ Doctor Pujadas, 
81-83 , 08700-IGUALADA  

11.- PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL I RETORN DE 
LES OBRES 

11.1.- L’Ajuntament d'Igualada 
obté amb la concessió del premi, 
els drets de reproducció i d’ús 
de l’obra seleccionada de forma 
indefinida i compartida indistinta-
ment amb l’autor.  

11.2.- Els treballs no premiats es 
podran retirar a la seu de Fira 
d’Igualada del 28 de setembre al 
15 d’octubre. A partir d’aquesta 
data no es garanteix la devolució 
dels treballs i l’organització podrà 
fer-ne l’ús que determini. 

12.- RESPONSABILITAT 

En cas de danys o pèrdua de 
treballs presentats a aquest 
concurs, l’Ajuntament d'Igualada 
n’assumirà la responsabilitat, que 

es limitarà al valor del material uti-
litzat, quedant-ne exclosa qualsevol 
altre tipus. 
 
Igualada, març de 2010

Neptú de la plaça 
del Rei

Adoberies

Globus 
aerostàtic

Els contraforts de les 
adoberies del Rec

La Font 
de la Carota

Tisores i xemeneia 
de Cal Font

LLISTAT 
D’EMPREMTES 
O ICONES 
D’IGUALADA




