
CONCURS PER AL DISSENY DE LA SAMARRETA 

DE LA CAMINADA PER LA SALUT MENTAL 2019 

Dins dels actes de celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, el diumenge 13 

d’octubre al matí es farà una caminada popular per la salut mental amb sortida i 

arribada al parc de Torras Villà de Granollers.

A la caminada s'obsequiarà les persones participants amb una samarreta 

commemorativa, el disseny de la qual s'escollirà a través d'aquest concurs.

BASES 

� Concurs obert a la participació de tothom, de manera individual o en grup.  

�  S’hauran de presentar dissenys inèdits, no premiats en cap altre concurs.

� El disseny inclourà el lema “Caminada per la Salut Mental Granollers 2019”.

� La taca d'impressió de la samarreta farà 25 cm x 25 cm i serà a una tinta (podeu 

consultar-ne el model, SOL’S REGENT 11380 color taronja - 400, al catàleg en 

línia de roba promocional de l’empresa Fersix).

� Podrà enviar-se més d'una proposta, a l'adreça: 

samarretacaminadasalutmental@gmail.com 

� Els arxius hauran de tenir una resolució mínima de 300 ppp.

� El correu inclourà les dades de la persona/persones que presenta/presenten el 

disseny: nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte.

� El termini d’entrega és el dia 3 de juny de 2019. 

� El guanyador/ora s’anunciarà el dia 10 de juny al web de l'Ajuntament de 

Granollers: www.granollers.cat  

� El jurat el formaran representants de les entitats organitzadores: Benito Menni 

CASM, Ajuntament de Granollers, Intress, Fundació Lar i Activament.

� El premi està dotat amb 100 €.

� El lliurament es farà el dia 13 d’octubre de 2019, durant els actes de la caminada

popular per la salut mental.

� El treball premiat quedarà en propietat de l’organització, que se'n reservarà el 

dret de publicació.  

� La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les bases. 

� Qualsevol qüestió no prevista la resoldrà el jurat i/o l’organització. 

Granollers, març de 2019

Comitè organitzador de la caminada per la salut mental 


