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• A través del correu electrònic a bustia@valldoreix.cat amb 
l’assumpte «Concurs Cartells Valldoreix i la modalitat ( A, B, o C), 
els dies 1,2 i 3 de juliol, conjuntament amb un document amb les 
dades personals: el nom i cognoms de l’autor/a, el NIF, la data de 
naixement, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça 
electrònica. Si el participant és menor d’edat haurà d’incloure el 
permís pare/mare/tutor autoritzant la seva participació. 

El jurat estarà format per 5 membres (4 representants del món de 
l’art i un membre de l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix). 

El jurat no podrà declarar el premi desert i el seu veredicte serà 
inapel·lable. 

El cartell anunciador de la Festa Major podrà ser de qualsevol 
modalitat. 

El veredicte del jurat es farà públic mitjançant les xarxes socials. 
Els autors/es dels cartells guanyadors seran avisats en el transcurs 
de 48 hores i disposaran de 5 dies per presentar el cartell signat. 

Els cartells guanyadors quedaran propietat de l’EMD de Valldoreix. 

Els cartells no premiats, i presentats en suport físic es podran 
recollir al Biblioaccés Vall d’Or, en horari de dimarts a divendres de 
10.00 a 14.00h i de 16.30 a 20.30 hores els dies, 28, 29 i 30 de 
setembre(ambdós inclosos). És molt important que us guardeu 
còpia del registre d’entrada conforme heu presentat el cartell, per 
tal de poder-lo recollir. 

Es concediran els següents premis: 
Modalitat A: 300,00 euros 
Modalitat B: 300,00 euros 
Modalitat C: material de belles arts per valor de 100,00 euros 
El cartell determinat com anunciador de la Festa Major, se li 
concedirà 200,00 euros més. 
A aquestes quantitats se li aplicarà la retenció establerta per la llei. 

La data i forma de lliurament dels premis es determinarà en el 
Programa de la Festa Major de Valldoreix 2020. 

Tots els cartells presentats estaran exposats al Biblioaccés Vall 
d’Or de Valldoreix del dimecres dia 16 al divendres dia 25 de 
setembre de 2020. 

Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel 
Jurat, i les seves decisions seran inapel·lables. La participació en 
aquest concurs, comportarà l’acceptació d’aquestes bases. 

Les bases del concurs es publicaran en el BOP, en la web de l’EMD 
de Valldoreix (http://www.valldoreix.cat), en el tauler d’anuncis.
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Objecte del concurs: Seleccionar el cartell anunciador de la Festa 
Major de Valldoreix 2020. 

El concurs està adreçat a tothom que hi vulgui participar, hi ha tres 
modalitats: 
 A: adults (a partir dels 18 anys) 
 B: de 13 a 17 anys (ambdós inclosos) 
 C: de 6 a 12 anys (ambdós inclosos) 

Les obres no han d’anar signades, encara que el cartell guanyador 
serà signat abans de reproduir-lo. 

La mida del cartell haurà de ser de DIN A2 (mesures: 42 cm 
d’amplada x 59,40 cm d’allargada). 

Els cartells hauran de ser ideats de manera que puguin ser 
reproduïts a quatre tintes, mitjançant el sistema de quadricromia. 
No seran admeses tintes metal·litzades, fluorescents ni relleus i/o 
volums enganxats.

No s’acceptaran cartells on quedin reflectits focs artificials i es 
valorarà alguna referència al coronavirus com la separació entre 
persones... 

No s’acceptaran cartells presentats per persones que mantinguin, 
directe o indirectament, tractes econòmics amb l’EMD de Valldoreix. 

Les obres presentades seran originals, inèdites i definitives. Cada 
participant podrà presentar un màxim de dues obres. 

En el cartell caldrà que hi constin els següents elements: 
Festa Major Valldoreix 2020 
16, 17, 18, 19 i 20 de setembre 
L’escut de l’EMD de Valldoreix 
(l’escut es pot extreure de 
http://www.valldoreix.cat/imatge-de-la-corporacio/) 

Els cartells, es podran presentar : 
• En suport físic informàtic i en paper a atenció ciutadana de 
l’EMD de Valldoreix els dies 1,2,3 de juliol, de 8.00h a 14.00h de 
manera presencial, emplenant una instància en el Registre 
d’Entrada (Atenció Ciutadana) de l’Entitat Municipal Descentralitza-
da de Valldoreix, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185, junt amb 
un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de posar el lema i la 
modalitat (A, B o C), i dins del sobre un document amb la següent 
informació: el nom i cognoms de l’autor/a, el NIF, la data de 
naixement, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça 
electrònica. Si el participant és menor d’edat, el sobre haurà 
d’incloure el permís pare/mare/tutor autoritzant la seva participació. 
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