
 

 

BASES DEL II CONCURS DE L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D’IGUALADA PER 

TRIAR EL CARTELL DE LA “PRIMAVERA GRAN 2020” 

Cartell de la “PRIMAVERA GRAN 2020”. Que es farà del 15 al 24 de maig 

d’enguany. El cartell serà la imatge de difusió de les activitats emmarcades dins 

de la festa. 

1. TEMA: L’Associació de gent gran d’Igualada juntament amb el Departament de 

Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada, organitzen les festes de la “Primavera Gran 

2020”.  

2. PARTICIPANTS: poden participar totes les persones empadronades a Igualada. 

Queden excloses les persones que es dediquin professionalment al món del disseny 

gràfic, o s’hi hagin dedicat els últims 5 anys. 

 categoria jove, de 18 a 50 anys  

 categoria adult, de 51 anys en endavant.  

3. OBRA: cada concursant només pot presentar una sola obra, que sigui original i 

inèdita. És a dir, en quedarà exclosa qualsevol còpia, i no premiada a cap altre concurs. 

4. FORMAT I TÈCNICA: No hi ha limitacions pel que fa a la tècnica a excepció de la 

fotografia, sempre tenint en compte que ha de poder-se reproduir en quadricromia, i 

en format DIN A-3 en vertical. És obligatori que aparegui en l’obra el lema “Primavera 

Gran 2020” i la data “del 15 al 24 de maig”. Caldrà entregar l’obra impresa i en forma 

digital. L’autor/a de l’obra haurà de fer, si s’escau, les modificacions necessàries 

per facilitar-ne la impressió, així com també haurà de facilitat i treballar juntament 

amb l’Associació de la Gent Gran i el Departament de Serveis Socials de 

l’Ajuntament, perquè aquest pugui editar el cartell i programa posterior. 



 

 

5. IDENTIFICACIÓ: Les obres es presentaran de la següent manera:  

1/ Sobre gran que contindrà l’obra sense signar i un sobre petit tancat.  

2/ El sobre petit tancat (que s’ha de dipositar dintre del gran) haurà d’incorporar la 

següent referència:  II Concurs de cartells “PRIMAVERA GRAN 2020 del 15 al 24 de 

maig”, que s’inclourà en el cartell :  

a) Un full on hi constin les següents dades: el nom i cognoms, adreça i població, 

telèfon, edat, número de DNI i correu electrònic de l’autor o autora de l’obra.  

b) Un llapis de memòria amb l’obra en format digital JPG/TIF amb 300 megapíxels de 

resolució.  

c) Una fotocòpia del DNI.  

  
6. PREMIS: hi haurà un finalista de cada categoria, dels quals un serà el guanyador   

amb una dotació econòmica de 250 € i un reconeixement. L’altre finalista tindrà 150 € .  

Els 5 primers de cada categoria tindran diploma.  

7. TERMINI: El termini de presentació d’originals finalitzarà el divendres 30 de març de 

2020, a les 12 del migdia. 

8.TRAMESA: Les obres s’hauran de presentar en persona a les oficines de 

l’Associació, Passeig Verdaguer, 67 (Casal del Passeig d’Igualada). 

 

9. JURAT: El jurat que concedirà el premi estarà compost per nou persones (3 

membres de la Junta de l’Associació de gent gran d’Igualada, 2 membres del 

Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada, 2 membres representants 

de la Generalitat de Catalunya, 1 soci de l’entitat i 1 artista o dissenyador igualadí). 

Aquest jurat valorarà la qualitat tècnica de l’obra, la qualitat artística, l’impacte visual, 

l’originalitat, la creativitat i l’adequació de la imatge amb la temàtica de transmissió de 

valors envers les persones grans, en la seva festa anual a Igualada. 

 

10. DRETS: El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra 

d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per la Junta de 

l’Associació de gent gran d’Igualada, i pel Departament Ajuntament, com a 

organitzadors. 

 



 

 

 

 

11. VEREDICTE: El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer el dia 

15 d’abril a les 12 del migdia, en el mateix “Casal del Passeig”.  Passeig Verdaguer, 67  

08700 Igualada.  

 

12. PUBLICACIÓ DE LES OBRES: La participació en el concurs comporta 

l’autorització a l’Associació de la gent gran d’Igualada a fer públiques les obres 

presentades, com també, en cas de la imatge guanyadora, a la cessió exclusiva i 

gratuïta, en favor de l’organització, tant drets de reproducció, de distribució, de 

comunicació pública i de transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format que en 

permeti la seva comunicació pública (publicacions, pòsters, fullets, tríptics,...) fent-ne 

constar l’autoria.  

Amb totes les obres presentades, es realitzarà una exposició, a partir del 16 d’abril en 

el mateix Casal. 

 

13. INFORMACIÓ: Per a qualsevol informació sobre el concurs podeu trucar al telèfon 

93.803.33.12 d’informació de l’Associació de gent gran d’Igualada, de dilluns a 

divendres de 9 a 13h i dimecres de 15 a 18h i/o en el Correu : gentgranigu@gmail.com  

 

Igualada, 25 de novembre de 2019. 
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