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CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Edicte de les bases i convocatòria del Primer Premi d’Artesania del Segrià

El Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió del 3 de febrer de 2017 va aprovà les bases reguladores i
convocatòria del 1r Premi Artesania del Segrià que es transcriuen a continuació:

Missió de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià

L’Àrea de turisme té com a objectiu principal promocionar la comarca del Segrià des d’una vessant cultural,
esportiva, natural, gastronòmica i econòmica; però sempre emprant una mirada i una voluntat turístiques.
L’Àrea de turisme pretén donar a conèixer el Segrià als forans (turistes, viatgers, passants, curiosos...) però
també als propis segrianencs i segrianenques. Darrera l’Àrea de turisme, doncs, s’alberga l’ideal de millorar
l’autoestima i l’autoconeixença per part de la població autòctona.

L’Àrea de turisme té la voluntat formal d’aglutinar l’oferta turística de la comarca del Segrià, per així poder
realitzar tasques de gestió, planificació, creació, promoció i control de tot el ventall de l’oferta turística que es
troba a nivell comarcal.

Tenint en compte que en la gestació i execució de cada projecte amb vocació turística es té una especial
cura per la qualitat, la sostenibilitat i el desenvolupament del territori, des de l’Àrea de Turisme del Consell
Comarcal  del  Segrià es  contempla l’activitat  artesanal  com un element  clau en el  foment  de la imatge
turística  comarcal,  en  el  desenvolupament  econòmic  i  humà del  territori,  així  i  com d’incitació  vers  un
consum sostenible i de qualitat. Aquest premi, doncs, té per objecte enaltir el treball exclusiu de cadascuna
de les persones artesanes del  Segrià,  treball  que implica de forma directa  i  indirecta guanys  culturals,
socials i econòmics a tot el nostre territori; així i com promoure la recuperació, la innovació, la diversificació i
el disseny d’aquest sector i de la seva producció.

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el I Premi Artesania del Segrià a la persona artesana que presenti
l’obra més representativa, innovadora o artística vinculada i/o inspirada en el Segrià.

L’artesania
Artesania  de  Catalunya  de  la  Generalitat  de Catalunya  defineix  artesania  com l’activitat  de producció,
transformació o reparació de béns artístics i  de consum, i  la prestació de serveis, realitzada mitjançant
processos en els quals la intervenció personal i el coneixement tècnic constitueixen factors predominants i
que donen com a resultat l’obtenció d’un producte final individualitzat, que no es susceptible d’una producció
industrial totalment mecanitzada o en grans sèries”. No es considera artesania aquella activitat en què no
s’utilitzen tots els processos propis d’algun dels oficis inclosos en el Repertori d’Oficis Artesans.

Destinataris
Poden participar totes les persones artesans i artesanes que la seva seu social estigui ubicada a la comarca
del Segrià i que el dia de finiment de la convocatòria hagin complert els 16 anys d’edat.

Dades de la convocatòria
Es poden presentar  les  peces  durant  com a màxim el  termini  de dos  mesos a partir  de la  publicació
d’aquestes bases i convocatòria a l’E-tauler del Consell Comarcal del Segrià.
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Premi
El Consell Comarcal del Segrià emprarà la peça o creació artesanal que resulti guanyadora com a imatge
institucional durant l’any 2017. D’aquesta manera el Consell promou la importància de l’artesania comarcal
del  Segrià  a  més  d’atorgar  especial  rellevància  a  la  persona  artesana  guanyadora  a  través  del  web
segria.cat, de les xarxes socials de la institució i de la difusió en mitjans de comunicació.

La peça guanyadora i les seves posteriors reproduccions hauran de reservar algun espai on s’hi pugui fer
constar tant el nom del premi com el nom de la persona artesana.

El Consell Comarcal del Segrià es compromet ha adquirir a la persona guanyadora, un mínim de 10 peces
que s’empraran com a regals institucionals en els actes protocol·laris on assisteixi la presidència del Consell
Comarcal del Segrià.

Condicions per la presentació
Podran presentar-se a la convocatòria les peces i creacions que reuneixin les clàusules següents:

- Ésser inèdites i no haver estat premiades en cap altre certamen

- Cada persona artesana podrà presentar entre una i tres peces

- Les peces que es presentin al premi són lliures tant pel que fa al tema, materials, volumetria, pes...

-  Les  peces  han de  presentar-se a  la  seu del  Consell  Comarcal  del  Segrià  degudament  embalades  i
resguardades per evitar possibles desperfectes

- Cap de les peces o embalatges que les protegeixin, duran la identificació de la persona artesana. Cada
peça s’acompanyarà de la documentació pertinent que a continuació es referència

- Les peces han d’estar valorades com a màxim en 60€ (IVA inclòs)

La candidatura per prendre part en la convocatòria inclourà les dades identificatives de la persona candidata
i estarà formada per la documentació següent:

- Full de sol·licitud de candidatura al premi on hi constarà:

Breu currículum de la persona artesana

Breu memòria sobre la peça que es presenta, realitzant-ne un petit anàlisi tècnic (com s’ha realitzat la peça)
i simbòlic (explicació de l’univers simbòlic, artístic, estilístic, que representa o al qual fa referència l’obra
presentada). 

Consideracions finals
El Consell Comarcal del Segrià es reserva el dret de reproducció de la peça guanyadora més enllà del que
constitueix el premi.

En qualsevol circumstància el Consell Comarcal garanteix l’autoria de les peces presentades.

Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases reguladores. 

Jurat
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El jurat estarà integrat pels membres següents:

- Una persona representant dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Lleida, i suplent

- Una persona representant de l’Escola Municipal de Belles Arts de Lleida, i suplent

- Una persona representant del Consell comarcal del Segrià, i suplent

La decisió del  Jurat  serà inapel·lable i  la  proposarà a la presidenta de l’ens  comarcal  que aprovarà la
resolució del premi. El jurat podrà declarar desert el certamen si considera que les peces presentades no
tenen la qualitat suficient.

Les obres que no hagin estat ni premiades ni seleccionades restaran durant 90 dies a disposició dels seus
autors perquè les retirin personalment.

Criteris d’avaluació
Per a la selecció de la candidatura, les persones membres del jurat consideraran els aspectes següents:

- Que l’obra destaqui per la seva representativitat, innovació o vessant artística vinculada i/o inspirada en el
Segrià

- Tindrà especial importància el document explicatiu de la peça presentada per a poder-ne justificar els seus
atributs i la seva representació comarcal en esdeveniments de caràcter oficial

Lloc de presentació de les candidatures
Les peces s’han de presentar a la seu del Consell Comarcal del Segrià, al C. del Canyeret, 12 25007 de
Lleida, fent constar en l’embolcall de l’obra “1r Premi Artesania del Segrià”.

En les peces trameses per correu certificat, s’acceptarà com a vàlida la consignada pel servei de Correus en
el paquet. El  Consell  Comarcal del Segrià no assumirà cap responsabilitat per les pèrdues o els danys
causats durant la tramesa.

Acte de lliurament del premi
L’acte de lliurament del premi serà públic. La data de lliurament es farà pública prèviament al E-Tauler del
Consell Comarcal.

Lleida, 7 de febrer de 2017
La presidenta, M. José Invernón Mòdol
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