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La Coordinadora d’entitats del Guinardó, a proposta de la Comissió de Festa Major, 

ha aprovat les següents bases que regiran el “8è concurs Alícia Gascón i Castelló 
del Cartell de la Festa Major del Guinardó” 

 
“8è concurs Alícia Gascón i Castelló  

del Cartell de la Festa Major del Guinardó” 
BASES 

 
Presentació 

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

• Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, identificat exclusivament amb el 
títol de l´obra i dirigit a la Coordinadora d’Entitats del Guinardó. A l´interior 

hi figurarà el full adjunt on s’especifiqui el nom, cognoms, edat, adreça, 
telèfon, correu electrònic, pseudònim i nom de l’obra. En cas de suport digital 
durà el títol de l’obra escrit al CD a més del full adjunt. 

• El full adjunt ha de ser escrit a mà i signat amb bolígraf. No s’accepten 
signatures digitalitzades. 

En cas que l’autor o autora sigui menor d’edat s’haurà d’emplenar 
l’autorització paterna/materna per a ser admès al concurs. 

• Es pot presentar en format digital en un fitxer amb format PNG d’alta resolució 
(sense compressió. No confondre amb enviar el fitxer comprimit amb extensió 

rar, zip, 7z,etc). 
 

Termini de lliurament 
Del 15 de novembre de 2022 al 21 de desembre de 2022 i és podrà presentar al 

Casal Mas Guinardó. Plaça de Salvador Riera 2. De 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores. 
 

Tema 
“La Festa Major del Guinardó”, fent referència als diferents actes 
 

Format 
• Si és imprès o collage: Mides 21(ample) x 42 (alt) muntat sobre suport dur. 

• En cas de suport digital: en un CD, que no es pugui esborrar (no-regravable). 
Les mesures de la imatge en concurs també han de ser de 21(ample) x 42 

(alt) cm per evitar distorsions. 
• El text que ha d’aparèixer ha de ser “Festa Major del Guinardó del 10 al 

21 de maig de 2023″ 
• Al peu s´ha de reservar un espai de 5.5 cm per als diferents logos 

• Les reproduccions dels cartells seran diverses i algunes d´elles poden ser a 
blanc i negre o les que determini la Comissió. 

• En cas de suport digital caldrà guardar el fitxer generat en format PNG  
 

Participants 
Tothom qui ho desitgi, a títol individual o en grup sense limitació d’edat. Les obres 

que siguin presentades per menors d’edat han de tenir el consentiment per escrit 
dels seus pares, mares, tutors o tutores per a aquest acte. 
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Jurat 
• El president de la Coordinadora d’entitats del Guinardó o en qui delegui, que 

actuarà de president del Jurat. 
• 1 persona amb coneixement d’art, cultura i dibuix del Guinardó. 

• 1 persona del món de la Publicitat i/o disseny. 
• 1 persona a triar per la Comissió relacionada amb la cultura popular. 

• 1 persona dedicada a l’art de la pintura relacionada amb entitats del Guinardó. 
 

El Jurat estarà assistit per un membre de la Comissió de Festa Major, sense veu ni 
vot, que actuarà de secretari. 

 
Premi al guanyador del concurs 

• Diploma acreditatiu 
• 300 € en metàl·lic. 
• Edició del cartell en diferents formats 

 
En cas que el guanyador sigui menor d’edat el premi s’entregarà a la mare, pare o 

tutors-es del guanyador. 
 

Lliurament dels premis 
Els premis es lliuraran el dia del Pregó. 

 
Altres 

• Qualsevol incidència amb el concurs es publicarà a la web de la Coordinadora: 
https://www.coordinadoraguinardo.com i a twitter de la Coordinadora: 

@CoordGuinardo 
• Si hi ha disponibilitat i nombre suficient, les obres seran exposades durant la 

durada de la festa major al Casal d’entitats Mas Guinardó. 
• Les obres no premiades es retornaran, si l’interessat les reclama, la setmana 

següent d’acabar la Festa Major. 

• La participació comporta la total acceptació d´aquestes bases. 
• Qualsevol cas no previst serà resolt pels organitzadors. 

• La Coordinadora es quedarà en propietat el disseny i el cartell. 
• El cartell presentat no pot anar signat pels autors o autores. 

• Per tal d’adaptar-lo a la seva difusió, la Coordinadora podrà modificar el 
tamany si és necessari 

• El guanyador/a accepta que les imatges preses durant l’entrega del premi 
aparegui a les xarxes socials, blog i web que gestiona la Coordinadora 

d’entitats del Guinardó i la Comissió de Festa Major. 
• Quan s’hagi presentat el cartell al Casal Mas Guinardó, caldrà entrar al 

formulari creat per comunicar a la Coordinadora de l’entrega. En rl formulari 
es demana el pseudònim de l’autor, nom de l’obra, data d’entrega i suport. Si 

no hi ha constància al formulari no s’acceptarà el cartell. 
Adreça del formulari: 

https://forms.office.com/r/3xwEWgQyJD 
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DADES DE L’AUTORA O AUTOR DEL CARTELL QUE ES PRESENTA AL 

“8è concurs Alícia Gascón i Castelló 

del Cartell de la Festa Major del Guinardó” 
 
ESCRIVIU AMB LLETRA MOLT CLARA.  

 

Nom/Nom del grup (si és un treball col·lectiu):  .........................................................................................  

Cognoms/ Nom i cognoms del representant (si és un treball col·lectiu):  

 ..............................................................................................................................................................  

Edat:  ....................................................................................................................................................  

Adreça:  ................................................................................................................................................  

             . .................................................................................................................................................  

Telèfon:.......................................................... 

Correu electrònic: ............................................................................... 

Pseudònim de l’autor/a:  .....................................................................................................................  

Títol de l’obra:  .....................................................................................................................................  

Sol·licito ser admès/a al “8è concurs Alícia Gascón i Castelló del Cartell de la Festa Major del 
Guinardó” i declaro que conec i accepto les bases del concurs. 
 

Barcelona, ........... de ............................................... de 2023 

Signat 

 

 

AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA O DEL TUTOR/A IMPRESCINDIBLE PER A PARTICIPAR EN 
CAS QUE L’AUTOR/A SIGUI MENOR D’EDAT 
 

En/Na  ............................................................................. , amb DNI  ....................................................  

i domicili a ............................................................................................................................................ 

Telèfon:.......................................................... 

Correu electrònic:............................................................................... 

i que és el pare/mare, tutor/a del/de la menor ................................................................................... 

Sol·licito que s’admeti al  “8è concurs Alícia Gascón i Castelló del Cartell de la Festa Major del 
Guinardó” l’obra del meu fill/a, tutorat/da i declaro que conec i accepto les bases del concurs. 
 
Barcelona, ........... de ............................................... de 2023 
Signat 


