
 
 

 
 
BASES DEL CONCURS- EXPOSICIÓ DE PATCHWORK  
DE LA V FIRA MEDITERRÀNIA DE PATCHWORK DE SANT FELIU DE 
GUÍXOLS 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols del 9 al 22 de setembre de 
2013 
1. Participació oberta a tothom que s’ajusti a les presents bases. 
2. Tècnica de Patchwork: lliure. 
3. No podran participar obres que ja hagin estat premiades en altres 
concursos. 
4. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 peces que mesurin com 
a mínim 40 cm.  
5. L’obra haurà de portar una etiqueta identificativa amb el títol i les dades 
del concursant, cosida a la part inferior posterior de la peça. A més s’haurà 
d’adjuntar, en paper, la fitxa d’inscripció de l’obra degudament signada 
(fitxa adjunta a aquestes bases). 
6. No s’acceptarà cap peça emmarcada o amb vidre. 
7. Cada obra haurà de portar en el revers superior, una màniga de 10cm 
d’ample per penjar el quilt. 
8. Les obres es presentaran a l’Oficina de Turisme: plaça del monestir s/n, 
17220 Sant Feliu de Guíxols; de dilluns a diumenge de 10 a 21h. Període  
de presentació de les obres: del 19 d’agost al 8 de setembre. No 
participaran ni s’exposaran les que es presentin amb posteritat a aquesta 
data. 
9. Les obres es recolliran a l’Oficina de Turisme del 25 al 29 de setembre. 
10. La tramesa i recollida de les obres anirà a càrrec dels participants i 
hauran de venir correctament embalades. 
11. Les obres s’exposaran a Sant Feliu de Guíxols del 9 al 22 de setembre 
de 2013. 
12. Els treballs es podran fotografiar i reproduir en qualsevol format i 
patrons, fent constar el nom de l’autor/a. 
13. L’Ajuntament podrà demanar als guanyadors/guanyadores, previ acord 
entre les dues parts, el treball premiat per participar en qualsevol mostra de 
Patchwork que es dugui a terme en el municipi.  
14. Jurat: estarà format per un mínim de 3 persones del món de la cultura, 
la moda, la premsa o el Patchwork, que reflectirà el seu veredicte en una 
acta. 
15. Veredicte i lliurament de premis: dissabte 14 de setembre a les 18h. El 
premi a la votació  popular es lliurarà un cop finalitzi l’exposició. La Regidoria 
de Turisme farà el recompte de vots dels visitants. 
16. El veredicte del Jurat serà inapel·lable. 
17. PREMIS: material i utensilis per a patchwork.  
v Premi al millor quilt  
v Premi al disseny més original  
v Premi al millor embuatat a mà 
v Premi al millor embuatat a màquina 
v Premi a la votació popular 

18. La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes 
bases i la conformitat amb el veredicte del jurat. 
------------------------------------------------- 
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Col·labora: Associació de patchwork de Sant Feliu de Guíxols



 

FORMULARI INSCRIPCIÓ CONCURS 

PATCHWORK 2013 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

NOM: 

COGNOMS: 

ADREÇA:       CODI POSTAL:    

LOCALITAT:       PROVÍNCIA:    

TELÈFON DE CONTACTE:     E-MAIL: 

TÍTOL DE L’OBRA: 

MESURES(cm):ample 

_______________________alt__________________ 

 
MARCAR AMB UNA X LA CASELLA QUE CORRESPONGUI 

La complementació de tots aquests camps és obligatòria  
 

Tècniques utilitzades 

APLICACIÓ     a mà  a màquina  altres   
 

PECES       a mà  a màquina  
 

EMBUATAT     a mà  a màquina  

Altres tècniques utilitzades: 

Embuatat per: 

DISSENY PROPI: SÍ    NO   
Especificar d’on s’ha obtingut la idea/inspiració pel disseny ORIGINAL de 

l’obra  

 

 
FONTS D’INSPIRACIÓ (en cas de que NO sigui disseny propi) 
Copiat de (especificar el màxim possible): 

LLIBRES O PATRONS: 

OBRES PICTÒRIQUES: 

ALTRES ARTISTES: 

NOTA IMPORTANT:  
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i 
la conformitat amb el veredicte del jurat. 
 
DATA: 
 
SIGNATURA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


