
 

 
Bases del Concurs del Cartell de la FESTA MAJOR 2018 

 
 
1. Poden participar-hi totes les persones sense límit d’edat. Cada concursant podrà 
presentar un màxim d’una obra, original, inèdita i que tingui com a tema la festa 
major d’estiu. 
 
2. Els cartells hauran de tenir una mida de DIN-A3. Seran realitzats en sentit 
vertical i hauran de ser concebuts per poder ser reproduïts amb quadricomia (tot 
color). Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar la diapositiva 
original. En cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l’autor n’haurà de 
lliurar, també, una còpia en disquet. 
 
3. Les obres es presentaran muntades sobre un suport rígid. L’autor/a del cartell 
guanyador haurà de realitzar, si s’escau, les modificacions necessàries perquè 
pugui ser imprès. Hi haurà de constar l’anagrama de l’Ajuntament de Begues i el 
text següent: FESTA MAJOR DE BEGUES del 20 al 25 de juliol de 2018. 
 
4. Els cartells es presentaran sense signar, cosa que  podran fer un cop conegut el 
veredicte del jurat. Amb l’original, l’autor/a lliurarà un sobre tancat, a l’interior del 
qual constarà el seu nom, l’adreça i el telèfon. La presentació dels originals 
pressuposa l’acceptació íntegra de les bases. A partir d’aquesta convocatòria el 
guanyador/a de l’edició anterior haurà de formar part del jurat de l’any següent i, 
per tant, no s’hi podrà tornar a presentar. 
 
5. El cartell guanyador i el dret de la seva reproducció serà propietat de 
l’Ajuntament de Begues. Les obres no premiades es podran recollir fins al mes de 
setembre al Centre Cívic El Roure. Els cartells no retirats durant aquest període 
quedaran en propietat de l’Ajuntament.  
 
6. El premi serà de 400 €. 
 

*** 
 
Els cartells s’han de presentar al Centre Cívic El Roure,  av. Sitges, núm.14,  el dia 
18 d’abril a les 12.00 h com a màxim. 
 
El jurat, que estarà format per persones enteses en l’àmbit del disseny gràfic, 
podrà declarar algun premi desert. També podrà atorgar algun accèssit o proposar 
una altra distribució nominativa. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic el 
dia 21 d’abril a l’Escorxador. El jurat podrà resoldre totes aquelles qüestions no 
estipulades en aquestes bases. 
 
 
Seguidament se celebrarà el Concert de Sant Jordi de poesia i música amb la Coral 
Montau i la col·laboració de la Font de Poemes. 
 
 

Begues, febrer de 2018 


