
BASES XXVIIè CONCURS DE CARTELLS DE CARNAVAL 2012 
 
L’objecte de la convocatòria és la XXVII edició del concurs de cartells “Carnaval 2012” que 
se celebra dins la programació de Carnaval. 
 
Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgin i que s’avinguin a l’exigència 
d’aquestes bases. 
 
INSCRIPCIONS: 
La inscripció és gratuïta i s’ha de fer als següents equipaments: 
 
CASAL DE CULTURA     
Av.Mogent,2      
Tel.93 572 17 19  
casalcultura@montornes.cat 
 
CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT 
C/ Llibertat, 10 
Tel. 93 572 39 39 
cjsatel.lit@montornes.cat 
 
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores. 
 
El termini de la presentació de les obres és divendres 3 de febrer de 2012, a les 20.30 
hores. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CARTELLS:  
Als cartells hi ha de constar el text següent: 
 
CARNAVAL 2012    MONTORNÈS DEL VALLÈS 
 
La tècnica de les obres és lliure. Cada concursant pot presentar fins a dues obres. Les 
obres han de ser inèdites. Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el pseudònim a l’exterior. A 
dins hi ha de constar el nom i cognoms, telèfon, adreça (amb població i codi postal) i edat. 
Els participants que optin al premi Joventut han d’afegir la fotocòpia del DNI.  
Els cartells han de fer 32 x 44 cm o 29,7 x 42(DIN A3) i han d’anar muntats sobre suport 
rígid. Les obres que no es presentin sobre un suport rígid poden quedar fora del concurs i 
de l’exposició. 
Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, cal adjuntar-hi la diapositiva original. En el cas 
que el cartell estigui dissenyat per ordinador, l’autor també n’ha de lliurar una còpia en 
suport informàtic amb un mínim de 300pp de resolució. 
 
LLIURAMENT DELS PREMIS:  
 
Divendres 10 de febrer a les 19 hores al Casal de Cultura, a l’av. Mogent, 2.  
 
EXPOSICIÓ: 
Les obres restaran exposades al Casal de Cultura del 10 de febrer al 24 de febrer en 
l’horari de 15.30 a 20.30 hores. I del 27 de febrer al 9 de març al Centre Juvenil Satèl·lit en 
l’horari de 15.30 a 20.30 hores. 
 



 
 
 
 
Els organitzadors: 
 
Es reserven el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases. 
El sol dret de participar en aquest concurs implica la completa acceptació d’aquestes 
bases. 
 
Propietat de les obres: 
 
Les obres que resultin premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès que en podrà fer l’ús que consideri oportú. En tot moment es podrà fer menció 
del nom de l’autor, sense haver de pagar drets d’autor. 
 
Devolució dels treballs: 
 
La devolució de les obres es farà al Casal de Cultura de 15.30 a 20.30 hores a partir del 
dia 13 de març. Les obres que no es retirin abans del 23 de març restaran propietat de 
l’Ajuntament. 
 
 
PREMIS: 
 
PREMI  ADULT (a partir dels 19 anys): 300€ 
PREMI JUVENIL (des dels 13 anys fins els 18 anys –inclosos tots dos-): 200€ 
PREMI INFANTIL (fins els 12 anys inclosos): 100€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


