
IX Edició



1.  Finalitat i tema
  Aquest concurs té per objectiu escollir la imatge representativa de la commemoració del 

8 de març, Dia Internacional de les Dones, de l’Ajuntament de Granollers, any 2014.
  El tema del concurs és la igualtat de gènere.

2.  Participants
  El concurs és obert a totes les persones majors d’edat i als menors d’entre 16 i 18 anys 

residents a Catalunya (sense distinció de nacionalitat) que hi vulguin participar. En el 
supòsit que el premi en metàl·lic recaigui en un menor de 16 a 18 anys, serà necessari 
que qui en tingui la pàtria potestat aporti l’acceptació corresponent i l’autorització perquè 
el menor el pugui rebre.

3.  Requisits de les obres
	 	 •	Els	treballs,	com	a	màxim	dos,	es	poden	presentar	de	manera	individual	o	col·lectiva,	

juntament amb la sol·licitud i la resta de la documentació. 
	 	 •	Les	obres	han	de	ser	originals	i	inèdites.	No	poden	haver	estat	premiades	ni	publicades	

amb anterioritat. 
	 	 •	El	format	dels	cartells	ha	de	ser	DIN	A3	vertical	i	s’han	de	presentar	en	un	suport	rígid.	

La	tècnica	és	lliure.
	 	 •	Els	cartells	presentats	no	poden	dur	signatura	i	únicament	s’accepta	la	inscripció	del	

pseudònim al dors del cartell.
	 	 •	L’Ajuntament	de	Granollers	es	reserva	el	dret	d’incorporar	a	l’obra	guanyadora	el	logotip	

municipal i d’altres que hi escaiguin.
	 	 •	Cal	tenir	en	compte	que	la	imatge	guanyadora	formarà	part,	entre	d’altres,	del	cartell	

representatiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, 8 de març, i que 
cal	reservar	un	espai	a	la	part	inferior	per	publicitar	l’acte	central.

	 	 •	Les	propostes	s’han	de	presentar	en	un	sobre	tancat,	adreçat	a	la	Regidoria	del	Pla	
per	a	la	Igualtat.	El	sobre	ha	de	portar	escrit	a	fora	el	pseudònim	escollit	i,	a	dins,	en	un	
altre sobre tancat, el nom i cognoms de l’autora o autor, l’adreça, població i codi postal, el 
telèfon	de	contacte	i	l’adreça	de	correu	electrònic,	si	es	té,	a	més	d’una	fotocòpia	del	DNI	
o	NIE	de	la	persona	o	persones	autores.

	 	 •	En	el	cas	que	l’obra	resulti	premiada,	l’autor	o	autora	haurà	de	facilitar	el	dibuix	original	
en suport digital per a una millor qualitat de reproducció.

4.  Lloc de lliurament
  El cartell s’ha de presentar conjuntament amb una instància a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà	(OAC),	carrer	de	Sant	Josep,	7	de	Granollers,	en	l‘horari	d’atenció	al	públic	(de	
dilluns	a	dijous	de	8.30	h	a	19	h,	i	divendres	de	8.30	h	a	14	h).	En	cas	que	no	es	puguin	

L’Ajuntament	de	Granollers	convoca	la	novena	edició	del 
concurs de cartells a la millor imatge commemorativa 
del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, any 2014.



lliurar les obres presencialment, cal emplenar igualment una instància, que es pot trobar 
a	la	pàgina	web	www.granollers.cat	(apartat	Tràmits	-	Presentar	una	instància).

5.  Termini de presentació d’obres
  El termini de presentació de les obres comença en el moment de la publicació de 

l’anunci	corresponent	en	els	mitjans	de	comunicació	escrits	comarcals,	així	com	en	el	
Butlletí	municipal	i	en	la	pàgina	web	de	l’Ajuntament,	i	s’acaba	el	dilluns 10 de febrer de 
2014. 

6.  Jurat
	 	 El	jurat	està	format	per	persones	vinculades	a	l’àmbit	de	la	igualtat	d’oportunitats	entre	

dones	i	homes	i	al	de	la	imatge	i	comunicació,	i	presidit	per	M.	del	Mar	Sánchez	Martínez,	
regidora	del	Pla	per	a	la	Igualtat	de	l’Ajuntament	de	Granollers.	

  El jurat pot declarar desert el premi i pot resoldre tots els aspectes no previstos en aques-
tes bases, segons el seu lliure criteri.

	 	 Les	persones	que	optin	al	premi	no	poden	ser	membres	del	jurat.
	 	 Vista	l’acta	del	jurat,	l’atorgament	dels	premis	s’efectuarà	mitjançant	resolució	de	la	regi-

dora	delegada	del	Pla	per	a	la	Igualtat,	d’acord	amb	la	delegació	d’atribucions	efectuada	
per	la	resolució	d’alcaldia	núm.	672/2011,	d’11	de	juny	de	2011.

7.  Dotació del premi
  El premi al millor cartell està dotat amb la quantitat de 450 € (subjecta a retenció en con-

cepte	d’IRPF).	El	jurat	es	reserva	la	possibilitat	d’atorgar	dues	mencions	especials,	sense	
dotació econòmica.

8.  Publicació del cartell
	 	 L’Ajuntament	de	Granollers	es	reserva	els	drets	de	reproducció	del	cartell	guanyador,	que	

se	li	han	de	cedir	en	exclusiva.	La	persona	guanyadora	es	compromet	a	fer	les	adapta-
cions	necessàries	per	als	diferents	suports.	

	 	 L’obra	guanyadora	es	publicarà	a	la	web	de	l’ens	local
	 	 Els	cartells	presentats	s’exposaran	públicament.	El	lloc	i	la	data	d’exposició	es	publicarà	

amb el programa d’activitats de commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, any 2014, de l’Ajuntament de Granollers.

	 	 Els	cartells	no	premiats	es	podran	recuperar	quan	acabi	l’exposició	pública	i	fins	al	12	
de	maig	de	2014	al	Centre	d’Informació	i	Recursos	per	a	Dones	de	Granollers,	carrer	del	
Portalet	4,	4a.	planta.

9.  Veredicte i lliurament del premi
	 	 El	veredicte	es	farà	públic	en	el	marc	dels	actes	de	commemoració	del	8	de	març,	Dia	

Internacional	de	les	Dones,	de	2014.	La	data	i	el	lloc	de	lliurament	es	publicaran	a	www.
granollers.cat, conjuntament amb el programa d’activitats de commemoració d’aquesta 
diada, el mes de març de 2014.

10.  Acceptació de les bases 
	 	 La	presentació	de	les	obres	pressuposa	l’acceptació	íntegra	d’aquestes	bases	i	dels	

drets i les obligacions que se’n deriven.



Amb el suport de:

Per	a	més	informació	podeu	adreçar-vos	al

Centre	d’Informació	i	Recursos	per	a	Dones	(CIRD)
Carrer	Portalet,	4,	4a	planta	de	Granollers

Tel.	93	842	67	14.	A/e:	plaigualtat@ajuntament.granollers.cat


