
CONCURS DE CARTELLS  
 Festa Major d’Alpicat 2019 

 

                          
 

Cartell guanyador any 2018 ”Pau Just Vázquez” 
 



L’Ajuntament d’Alpicat convoca un concurs de cartells per 
anunciar la Festa Major d’agost  2019, amb les bases següents: 

 
Termini de presentació: Els originals s’han de lliurar a les oficines de l’Ajuntament (carrer de 

Lleida, 42 25110 Alpicat) del 8 al 17 de juliol, de les 8.30 a les 14 hores. 
 

Categories: s’estableixen quatre categories, segons l’edat dels participants: 
A)Majors de 14 anys nascuts abans de 2005 

B)D’11 a 14 anys nascuts entre el 2005 i 2008 
C)De 7 a 10 anys nascuts entre el 2009 i 2012 

D)Fins a 6 anys nascuts a partir del 2012 
 

Mides: 
Les mides del cartell han de ser obligatòriament d’un DIN A3 (29'7 x 42 cm, incloent els marges 
que no poden ser superiors a 1,5 cm). Seran exclosos els cartells que no facin aquesta mida. 

El dibuix s’ha de fer en sentit vertical. 
 

Normes de presentació: 
1. El text que ha de figurar, únicament, al cartell és: FESTA MAJOR ALPICAT AGOST 2019 

(s’exclouran els cartells amb més text o números). 
2. En el cartell original que presentin els concursants ha de figurar-hi, al darrere, el lema que 

volen fer servir per anomenar-lo i amb el qual participarà al concurs i data de naixement del 
participant. 

3. Tots els cartells han de presentar-se juntament amb un sobre petit tancat on hi figuri, a 
l’exterior, el lema, la inscripció “Concurs de cartells”, la categoria en la qual participa segons 
l’edat i la data de naixement i, a l’interior, el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor.  

4. Cada participant només podrà presentar un cartell. 
 

Tècnica: la tècnica a utilitzar serà de lliure elecció dels participants. 
 

Premis: s’atorgaran els premis següents: 
Categoria A)  

A1) Cartell guanyador: 300 €; A2) Cartell jove local: 150* €.  
Categories B), C) i D) 1r., 2n. I 3r. Premi: trofeus i obsequis 

*El jurat escollirà el Cartell guanyador i posteriorment d’entre els altres cartells no premiats dels 
participants >de 14 fins a 29 anys, nascuts d’entre 1990 al 2005 i veïns d’Alpicat, escollirà el 

Cartell guanyador Jove Local. Els premis no seran acumulatius. 
 

Hi haurà obsequis de participació per a tots els concursants de les categories C) i D) 
 

Jurat qualificador: el jurat qualificador estarà format pels  
membres que designi l’Ajuntament.  

 

Veredicte: El veredicte del jurat és inapel·lable i pot declarar desert el concurs si considera que 
han de ser refusats els originals presentats perquè pugui existir plagi o per qualsevol altre 
motiu. El jurat podrà adoptar les resolucions oportunes sobre qualsevol incidència o dubte que 
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest concurs, així com en la interpretació del contingut 
de les bases. 

 

Exposició dels treballs presentats: Tots els cartells presentats, inclosos els guanyadors, 
s’exposaran a sala d’exposicions de La Unió divendres dia 19 de juliol, de 21 a 22 hores.  

 

Recollida dels cartells: 

 De l’1 al 9 d’agost es podran recollir a les oficines de l’Ajuntament tots els cartells i els 
obsequis de participació dels concursants en les categories C) i D). 

 L’Ajuntament podrà editar els cartells guanyadors en exclusiva quantes ocasions i 
formats cregui convenient. 

 
Nota: l’Ajuntament tindrà cura del tractament de les obres presentades però no és responsable de 

qualsevol accident o incident que aquestes puguin sofrir. 


