
PREMIS
MODA ACTUAL VESTIT DE FANTASIA VESTIT D’ÈPOCA

1r. Ocellet 
¡ 1500 euros.

1r. Ocellet 
i 2000 euros.

1r. Ocellet 
i 2000 euros.

2n. Guardó 
¡ 1200 euros.

2n. Guardó 
¡ 1300 euros.

2n. Guardó 
¡ 1300 euros.

3r. Guardó 
¡ 1000 euros.

3r. Guardó 
¡ 1000 euros.

3r. Guardó 
¡ 1000 euros.

El premi especial denominat “Ocellet”, que reprodueix un ocellet 
de paper, s’atorga al primer classificat en Moda Actual, Vestits de 
Fantasia i Vestit d’Època. És una distinció pròpia del CONCURS DE 
VESTITS DE PAPER DE MOLLERUSSA.
Tots els vestits premiats quedaran en propietat de l’organització.

PREMIS ESPECIALS
DIDAL D’OR/ Premi a la fidelitat al Concurs Nacional de Vestits 
de Paper.
LLUNA DE DRAP/ -Agulla d’or-Premi al millor treball artesà d’agulla.
REVISTA PASARELA DE ASFALTO/ Premi al/la millor model masculí 
o femení. Una entrada per assistir a una de les desfilades de 
la “Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid” -Antiga passarel·la 
Cibeles-.
EMOZ ( Escuela Museo Origami Zaragoza)/ Premi especial al millor 
aprofitament de les qualitats del paper. Es valorarà principalment 
la utilització del tipus paper, tipus de plegat i modelat dels vestits, 
així com els elements purament origamístics: corrugat, tessel·lat, 
froissage, modelització i inclusió d’elements papiroflèctics. Premi 
dotat amb 1000€.
EMERGENT’S/ Premi a vestits amb un disseny paral·lel i conceptual 
amb un alt component d’innovació i originalitat confeccionats per 
menors de 30 anys (en qualsevol de les 3 categories). Premi dotat 
amb 900€ patrocinat conjuntament per Ajuntament de Mollerussa 
i l’empresa IMCOVEL, dedicada al món del paper.

L’empresa FOLCH LA FÀBRICA D’AGULLES patrocina el premi 
amb AGULLES PER PARAR UN TREN que consisteix en un gran 
costurer ple de material per fomentar l’art de la costura a les noves 
generacions.
ILERTRAVEL/ Premi al millor complement.

NOTES
Tots els vestits que participin en el Concurs i no resultin premiats 
seran subvencionats, a excepció dels desqualificats pel Jurat, amb: 
50 euros a Moda Actual, 100 euros a Vestit de Fantasia i 100 euros a 
Vestits d’Època.
Tots els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancaria.
Els premis en efectiu estan subjectes a les retencions i els impostos 
que marca la Llei.
L’organització posa a disposició dels concursants un servei de 
maquillatge i perruqueria.
Correspondència i consultes a:

CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER
C/ de Ferrer i Busquets, 90

Apt. de Correos núm. 28
25230 MOLLERUSSA - Tel. 973 60 62 10

www.museuvestitspaper.cat
info@museuvestitspaper.cat

Les dades que figuren en les fitxes d’inscripció seran confidencials 
fins al moment de publicar-les a l’acte del concurs
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General 
de Protecció de Dades, l’informen que les seves dades seran 
incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de 
Mollerussa per a gestionar el servei.
Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop donada 
resposta seran conservades per obligació legal com a part del 
registre d’expedients de l’Ajuntament. Per a més informació 
consulti la nostra política de privacitat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant 
la remissió d’un escrit dirigit a al Delegat de Protecció de dades de 
la següent adreça:
Ajuntament de Mollerussa Pl.de l’Ajuntament 2 - 25230 Mollerussa
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1. El concurs consta de tres modalitats: Moda Actual, Vestit de 
Fantasia i Vestit d’Època.

MODA ACTUAL/ Tot tipus de vestits dins la moda actual: de nit, 
de prêt-à-porter, etc.
VESTIT DE FANTASIA/ Inspirat en les mitologies, llegendes, 
ciència-ficció o creacions oníriques.
VESTIT D’ÈPOCA/ Comprèn tots aquells que fan referència 
a esdeveniments i cerimònies d’època: vestits reials, nobles, 
cerimonials, tradicionals, etc.
*Totes les reproduccions de vestits de moda actual o reines passen 
automàticament a la categoria d’època

2. El termini d’inscripció acaba el 23 de novembre. Això no obstant, 
l’organització pot tancar-lo abans si hi ha un nombre elevat de 
participants.

3. Per a cada vestit concursant cal formalitzar la corresponent fitxa 
d’inscripció i la sol·licitud de transferència bancària. Que es durà 
a terme via correu ordinari o online.

4. Els vestits s’han de confeccionar únicament i exclusiva amb 
paper, cosit a mà o a màquina. No és permès l’ús de goma 
d’enganxar o similars. S’autoritza l’ús de fliselina de paper.

5. Només és pot utilitzar goma d’enganxar o cola en la confecció 
ornaments i complements ( barrets, corones, ventalls, joies, etc.)

6.A/ No és permès cap tipus de paper plastificat ni metal·litzat.
B/ No s’admet cap element que dificulti la lliure desfilada del vestit 

ni tampoc que hagi de menester una prolongació amb rodes o 
similars.

C/ Els concursants han d’adjuntar a cada vestit presentat un book 
que el concurs li proporcionarà amb una memòria descriptiva 
de tots els materials utilitzats, en què figurarà també el nom 
del vestit i la categoria. En cap cas hi figurarà el nom del/de 
la modista.

D/ El Jurat farà les proves necessàries per determinar la 
composició del paper.

E/ És permet l’ús d’esprais o pintures amb base d’aigua per donar 
color i fer brillar el paper.

7. En tots els vestits presentats, el Jurat valorarà la imatge i els 
complements, que han de conjuntar amb el vestit.

8.  Seran desqualificats els vestits que el jurat cregui oportú.
9. L’hora de recepció de modistes i de models en el cas dels 

vestits de fantasia i d’època és a les 4 de la tarda del dissabte 
14 de desembre de 2019. En el cas dels vestits de moda actual, 
l’hora de recepció serà a les 12 del migdia del mateix dia. 
En aquest moment han de lliurar el sobre amb la mostra dels 
materials utilitzats en la confecció del vestit, tal i com s’indica 
en el punt 6C.

10.Cada participant ha de presentar-se a concurs amb un/a 
model per a cada vestit inscrit. El/la modista pot lluir el vestit 
presentat. Els models han de tenir majoria d’edat, en el cas de 
no ser així es requerirà un consentiment de la mare, el pare o 
els seus tutors legals. La participació infantil és admesa com a 
complement de vestit presentat per concursants adults.

11. L’organització, facilitarà una model a els/les modistes que 
ho requereixin sempre i quan ho demanin en 3 setmanes 
d’antelació.

12. El Jurat puntuarà i valorarà el patronatge, disseny i acabats del 
vestit així com també el lluïment del vestit a la passarel·la.

13. El Jurat del 54è. CONCURS DE VESTITS
DE PAPER DE MOLLERUSSA aplicarà la puntuació als vestits de la 

manera següent:

MODA ACTUAL* (Puntuació màxima)

Disseny i originalitat 60 punts

Tall i confecció 40 punts

*‘No es valorarà ni el disseny ni l’originalitat d un vestit que sigui una rèplica 
de moda actual. 

VESTIT DE FANTASIA

Treball artesà 50 punts

Tall i confecció 50 punts

VESTIT D’ÉPOCA

Treball artesà
i reproducció fidel de l’original

60 punts

Tall i confecció 40 punts

*Forma part del Jurat un professional relacionat amb el món del paper, que ha de 
resoldre les qüestions que puguin derivar-se de l’aplicació de les clàusules 4, 5 i 6A 
de les presents bases i n‘ha de penalitzar l’incompliment.

14. Els vestits de cada modalitat (Moda Actual, Vestit de Fantasia 
i Vestit d’Època) que obtinguin el primer premi seran 
guardonats amb l’Ocellet. També s’adjudicaran els guardons 
i els premis en efectiu que s’expressen en aquests bases. 
Tots els vestits premiats quedaran en propietat de l’organització.

15. Tots ets vestits presentats en el 54è. CONCURS DE VESTITS 
DE PAPER DE MOLLERUSSA no poden participar, ni abans 
ni després, en cap altre concurs. Ni podran utilitzar el nom 
de Vestits de Paper de Mollerussa per a qualsevol acte. 
L’incompliment d’aquest apartat suposa la impossibilitat de 
participar en el concurs de Mollerussa en properes edicions.

16. Queda reservat el dret d’admissió.
17. La decisió del jurat és inapel·lable.
18. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases serà 

resolt pel jurat.
19.La inscripció i la participació en el 54è. CONCURS DE VESTITS DE 

PAPER DE MOLLERUSSA implica l’acceptació d’aquestes bases.

*Tots els participants que ho desitjin, poden fer el donatiu del vestit presentat 
a concurs, al Museu dels Vestits de Paper. Podràn ser utilitzats per 

exposicions i desfilades.


