
CONCURS 

CARTELL 

FESTES DE 

MAIG 2018 
 

La Coordinadora d’Entitats del Poblenou 
convoca el concurs pel cartell 

de les Festes de Maig 

  
La data límit 

per a presentar la teva proposta 
és el dimarts 4 d’abril a les 21:00 h 

 
 
 

              Organitza: 

 

             Col·laboren: 

 

 
 

 

facebook.com/entitatspoble9/ 

 

BASES DEL CONCURS: 

1. Pot participar-hi tothom. No hi ha límit d’edat. 

2. Els treballs poden ser d’autors o autores individuals o en equip. Cada persona o equip pot presentar un 
màxim de dos cartells. 

3. La tècnica i l’ús dels colors és lliure. 

4. Mides del cartell: 225mm (ample) x 420mm (alçada). Cal reservar una franja en blanc de 75mm a la part 
inferior del cartell. 

5. Els cartells han de contenir la llegenda: Festes de Maig del Poblenou 2018. També cal incloure la següent 
informació: del 18 al 20 de maig. 

6. Els treballs es poden presentar en format digital (JPG o PDF. En alta resolució) o en format físic (emmarcat 
o muntat sobre un suport rígid). 

7. Cada treball s’ha d’identificar: nom, cognoms, edat, telèfon, correu electrònic i adreça postal. 

8. La data límit de presentació és el dimarts 4 d’abril de 2018 a les 21:00 h. 

9. Els cartells s’han de lliurar a: 

FORMAT DIGITAL 

Enviar per email a: 
festamajorpoble9@gmail.com 

En el camp ‘assumpte’ indiqueu: 
CONCURS CARTELL 

FORMAT FÍSIC 

Entregar o enviar a: 
Casal de Barri de Poblenou 
Rambla del Poblenou 49 

08005 Barcelona 

(Obert de dilluns a divendres de 17 a 21h) 

10. El jurat està integrat per representants de les entitats membres de la Coordinadora d’Entitats del Poblenou. 
El jurat té la facultat de declarar desert el premi. 

11. L’autor o autora de l'obra guanyadora del concurs rebrà com a premi un val de 100 euros per realitzar 
compres en qualsevol comerç adherit a l’Eix Comercial Poblenou. Més un val de 50 euros per un sopar al 
Restaurant Bitacora. Cap dels vals tindrà canvi en efectiu. 

12. El cartell guanyador es dóna a conèixer el dissabte 5 de maig, durant l'Esclat de les Festes de Maig, tret 
de sortida de les Festes! 

13. El o la participant guanyador/a dóna el seu consentiment a la Coordinadora d’Entitats per poder imprimir i 
distribuir el cartell guanyador. També dóna el seu consentiment per a la distribució en línia del cartell a través 
de suports i plataformes digitals. La Coordinadora d’Entitats del Poblenou se’n reserva tots els drets 
d’explotació, difusió i publicació de l’obra seleccionada com a cartell oficial de les Festes de Maig del Poblenou. 

14. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació plena d’aquestes bases, la interpretació de les 
quals correspon exclusivament al jurat, que podrà modificar-les en benefici dels i de les participants. 


