
 
 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA 

CONCURS DE CARTELLS  
FESTA MAJOR D’ALCARRÀS 2018 

OBJECTE 
Aquestes bases regulen el Concurs de Cartells de la Festa Major d’Alcarràs 2018, que 
té un doble objectiu:  

- Fomentar la participació popular i la creació artística. 
- Seleccionar la imatge gràfica de la Festa Major d’Estiu d’Alcarràs, en l’any 

d’aquesta convocatòria. 
PARTICIPACIÓ 
Poden participar al concurs totes aquelles persones residents a Alcarràs i les qui hi 
treballin i/o estudiïn. Les regidores i regidors i el personal tècnic de l'àrea des de la qual 
s'organitza i gestiona el concurs, no poden concursar-hi. En cas que hi vulguin participar, 
no poden optar als premis. 
 
Cadascuna de les persones participants, només podrà presentar una única obra. 
 
CATEGORIES I PREMIS 
Es fixen 3 categories, segons l’edat de les persones participants,. 
 

- Categoria infants: fins als 11 anys 
- Categoria joves: dels 12 als 17 anys 
- Categoria adults: a partir dels 18 anys 

 
S’estableixen els premis següents, d’acord amb les categories designades: 
 

- Categoria infants:  
o 1r premi: Material escolar valorat, en 75 euros. El cartell guanyador es 

reproduirà a la contraportada del llibret de mà de la Festa Major. 
o 2n premi: Material escolar valorat, en 75 euros. 

 
- Categoria joves:  

o 1r premi: Cupó valorat en 75 euros, a bescanviar amb material informàtic. El 
cartell guanyador es reproduirà a la portada del llibret de mà de la Festa 
Major. 

o 2n premi: Cupó valorat en 75 euros, a bescanviar amb material informàtic.  
 

- Categoria adults:  
o 1r premi: 300 euros. El patrocina: Ajuntament d’Alcarràs. El cartell 

guanyador es reproduirà a la portada del programa de la Festa Major. 
o Menció especial del jurat al millor cartell fet a mà. 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
Les obres han de ser individuals i originals i no han d’haver estat divulgades, exposades ni 
premiades en altres concursos. Es podrà utilitzar la tècnica que es consideri més adequada 
(pintura, il·lustració, fotografia, collage, etc). 
 
La mida del cartell original ha de ser DIN-A3, i ha d’anar muntat sobre un bastiment rígid 
(fullola, cartró o base de cartró ploma), a fi i efecte de poder ésser exposat durant la Festa 
Major d’Estiu 2018.  



 
El text que ha de figurar al cartell és:  
 

Fires i festes d’Alcarràs Estiu 2018  
Del 29 d’agost al 2 de setembre 

 
Aquelles persones que hagin fet el cartell en format digital, hauran d’adjuntar a la 
presentació en format físic, un document PDF del cartell per a la seua possible reproducció. 
 
Les obres han d’estar identificades mitjançant un lema, que ha de figurar al darrere del 
cartell. Juntament amb l’obra, s’ha d’adjuntar un sobre tancat que ha de dur a l’exterior el 
lema i la categoria en la qual participa, segons l’edat. A l’interior del sobre s’ha d’introduir: 
la fotocòpia del document d’identitat de l’autor/a i detallar: nom i cognom, adreça 
actualitzada, telèfon de contacte, correu electrònic, centre d’ensenyament (en el cas de les 
persones que estudiïn a Alcarràs) i/o empresa o organització (en el cas de les persones que 
treballin a Alcarràs) 
 
PRESENTACIÓ DELS ORIGINALS 
Les obres s’han de lliurar a les oficines del Centre Cultural Municipal Lo Casino d’Alcarràs, 
C/ Major, 84-86 Alcarràs, fins el divendres 6 de juliol, durant l'horari d'atenció al públic. 
 

JURAT 
El jurat qualificador estarà format per regidores i regidors de l’Ajuntament d’Alcarràs, 
persones representants de la Comissió de Festes i professionals de les arts gràfiques locals. 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el concurs, si 
considera que originals presentats no tenen suficient qualitat o no reuneixen les 
característiques adequades per tal d’esdevenir obres guanyadores.  
En el cas que participin en el concurs, familiars de primer i segon grau, les regidores, 
regidors, ni les/els tècnics de l'àrea organitzadora no podran ser jurat en aquella categoria. 
 

ACTE PÚBLIC DE LLIURAMENT DELS PREMIS 
L’acte públic de lliurament dels premis es farà el dimarts, 10 de juliol a les 21.30h, al 
Centre Cultural Municipal Lo Casino.  
A les persones participants que assisteixin a l’acte se’ls lliurarà un obsequi, en agraïment a 
la participació. La persona participant que no pugui assistir a l’acte, podrà passar-lo a 
recollir per les oficines del CCM Lo Casino durant els següents 15 dies a l’acte de lliurament. 
Passat aquest termini, ja no es podran recollir.  
 

PROPIETAT DE LES OBRES GUANYADORES 
Els cartells guanyadors de totes les categories restaran en propietat de l’Ajuntament, que 
els podrà editar en exclusiva tantes vegades i en tants formats com el consistori cregui 
convenient. 
 

EXPOSICIÓ TEMPORAL 
Tots els cartells presentats, juntament amb les obres premiades, s’exposaran  al Centre 
Cultural Municipal Lo Casino durant la Festa Major d’Estiu i fins al dia 7 de setembre de 
2018, en l’horari que es determini. 
 

RECUPERACIÓ DE LES OBRES 
Un cop finalitzada l'exposició, els autors podran retirar les obres en el termini màxim d'un 
mes, fins al 8 d’octubre de 2018. A partir d’aquella data, els originals que no s’hagin recollit 
seran destruïts, per garantir-ne la propietat intel·lectual. 
 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. 


