
Concurs de cartells Festa Major Guinardó 2011 

Bases del concurs 

 
Presentació 

- El cartell ha de ser inèdit, i al dors ha de constar el títol de l’obra. Tècnica lliure 

- El cartell ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, identificat exclusivament amb el títol de l’obra, i a 
l’interior hi figurarà el nom, cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor. 

 

Termini de lliurament 

- El termini de presentació d’originals finalitzarà a les 20 hores del dilluns 21 de març de 2011 

- Els cartells es poden presentar a: 

o Arts Gora. c/ Joan de Garay 4-6, de 10 a 13 hores 

o Xerrac Taller d’Expressió. c/ Art 21, de 16 a 20 hores 

 

Tema 

- Amb motiu de la celebració dels 50 anys del Nen de la Rutlla enguany la festa serà ubicada en els 

anys 60 aquest serà el tema de la Festa la seva caracterització, i del cartell de la Festa Major del 
Guinardó 2011 

 

Format 

- Les mides han de ser 23 cm d’alçada per 38 cm de llargada, i ha d’anar muntat sobre fullola o cartó 
ploma 

- El text ha de ser “Festa Major del Guinardó 2011” i “Del 30 d´abril al 8 de maig” 

- Al peu del cartell s’ha de deixar un espai de 5,5 cm d’alçada apaïsat per posar-hi altres textos 

- Les reproduccions dels cartells seran diverses, i algunes d’elles poden ser en blanc i negre, o les que 
determini la Comissió de Festes 

 

Participants 

- Podran participar tots els qui ho desitgin, a títol individual o en grup, sense limitació d’edat 

- El guanyador haurà de col·laborar en aquelles adaptacions que calgui fer 

 

Jurat 

- Conseller de Cultura del Districte Horta-Guinardó 

- Un representant de Xerrac Taller d’Expressió 

- Un representant de la Coordinadora d’Entitats del Guinardó 

- Dos representants de la Comissió de Festes 

 

Premis 

- Diploma acreditatiu 

- Material de Belles Arts 

- Un Curset de Ceràmica, ofert per Xerrac 

- Un regal ofert pels botiguers de l’Eix Maragall 

- Edició del cartell en diferents formats 

 

Lliurament de premis 

- Diumenge dia 8 de maig, durant la Festa de Cloenda al Parc del Guinardó 

 

Altres 

- Les obres es retornaran la setmana següent de la Festa 

- La participació suposa la total acceptació d’aquestes bases 

- Qualsevol cas no previst serà resolt pels organitzadors 

 


