
 
 

 
 

 

Bases del concurs de cartells de la Festa Major – setembre 2019 – la 
Granadella 
 
 

PARTICIPANTS: Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin de forma individual o 

col·lectiva, i qualsevol que sigui el seu lloc d’origen o residència. 

TEMA: Haurà de tenir relació amb les festes i/o amb el poble de la Granadella. L’obra haurà de 

portar única i exclusivament la següent inscripció: 

 

FESTA MAJOR DE LA GRANADELLA 2019 
12,13,14 I 15 DE SETEMBRE  

 
 

NORMES: La tècnica és lliure, inclosa la fotografia. Les obres seran originals i inèdites. El format 

serà DIN A4, amb la previsió de que pugui ser ampliat a format DIN A3. 

IDENTIFIACIÓ:  Les obres s’entregaran signades amb un pseudònim al dors.  Junt amb l’obra,  

es lliurarà un sobre tancat, amb el mateix pseudònim a l’exterior del mateix. Dins del sobre hi 

aniran totes les dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon i correu electrònic). I si es 

presenten més d’una obra totes aniran signades amb el mateix pseudònim i un únic sobre. 

L’obra guanyadora haurà de ser entregada, també, en format digital, si és el cas. 
 

TERMINI: El termini d’admissió de les obres acabarà el divendres 23 d’agost a les 14 hores. 

Aquestes es lliuraran a les oficines de l’Ajuntament de la Granadella. Pla de la Vila, 33. 

EL JURAT: Estarà format per tres persones relacionades amb les arts i disseny i/o amb l’ens 

organitzador, es a dir, l’Ajuntament que serà qui donarà a conèixer oportunament els noms 

guanyadors. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat pot declarar desert el/els premis/s. 
 

GUANYADORS: El nom de les persones guanyadores es donarà a conèixer el dimarts 27 

d’agost, mitjançant la pàgina web municipal i trucada personal a les interessades. 

PREMIS: S’estableixen els següents: 
 

 1r PREMI  100€ 

 2n PREMI  50€ 

 3r PREMI  Val per una ruta en Burricleta per a dos persones. 

 

 

 

 



 
 

PROPIETAT: Les obres guanyadores seran inèdites i propietat exclusiva de l’Ajuntament de la 

Granadella, i no es podran divulgar o difondre en cap mitjà, sense autorització de 

l’Ajuntament. L’obra guanyadora es farà servir per fer la imatge i cartells de la difusió de la 

Festa Major de la Granadella 2019. 

Les persones no premiades que hagin participat, disposaran d’un termini de 15 dies, a partir de 

la comunicació de la resolució, per a retirar les seves obres a les oficines de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament no es farà càrrec de les obres un cop passats aquest termini, i per tant, quedaran 

sense cap dret a reclamar per part de l’autor. 

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les 

presents bases, l’Ajuntament de la Granadella queda facultat per resoldre qualsevol cas no 

previst en aquestes bases si ho veu oportú. 

 
 
 
 
 

La Granadella, juliol 2019. 



 
 

 


