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BASES REGULADORES DEL CONCURS “LA SAMARRETA VIATGERA 2018” 

 
1. OBJECTE DEL PREMI, QUI POT PARTICIPAR I COM 
Es convoca una nova edició del concurs de “La Samarreta Viatgera” amb la intenció 
de promoure la Festa Major del municipi arreu del món. 
 
Pot participar en el concurs tothom que ho desitgi i que s’avingui a l’exigència 
d’aquestes bases.  
 
Per concursar, caldrà fer una fotografia on la protagonista sigui la samarreta de la 
Festa Major 2018 de Montornès del Vallès.  
 
Com a novetat, seguint amb la campanya NO és NO, tinguem la festa en pau 
promoguda pel Departament d’Igualtat, hi haurà l’opció de concursar, presentant una 
fotografia amb la samarreta de la Festa Major i amb un eslògan reivindicatiu en 
relació amb la campanya, estampat a la samarreta. La frase guanyadora serà 
utilitzada en la campanya contra les agressions sexistes en entorns festius NO és 
NO  de la Festa Major. 
 
Hi ha la possibilitat de presentar les fotografies per dues vies: 
 
■ A través d’Instagram: 
Les fotografies que es vulguin presentar al concurs a través d’aquesta aplicació, 
hauran d’estar identificades amb l’etiqueta (hashtag)  #svmontornes18. 
 
Caldrà que les persones participants es facin seguidores del compte @ajmontornes i 
que tinguin el perfil d’usuari obert, perquè el jurat pugui visualitzar les imatges.  
 
Les fotografies que optin al premi especial NO és NO, a més hauran d’estar 
identificades amb l’etiqueta (hashtag) #NOésNO ó #NOesNO. La frase reivindicativa 
ha de ser original. 
 
■ Per correu electrònic: 
Caldrà enviar les fotografies en format JPG a l’adreça 
montornesfestamajor@gmail.com, indicant les següents dades: nom, cognoms i 
telèfon mòbil de contacte. 
 
Cada concursant pot presentar un màxim de 3 fotografies (amb independència del 
mitjà de presentació que es faci servir) i la tècnica és lliure. 
 
El termini per presentar les imatges a concurs finalitza el divendres 7 de setembre de 
2018 a les 23.59 h. 
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2. PREMIS 
Els premis a les millors fotografies són: 
 
■ Primer premi: una caixa regal d’una experiència a triar,  per valor màxim de 80 € 
 
■ Segon premi: una caixa regal d’una experiència a triar, per valor màxim de 50 € 
 
■ Premi especial a la frase reivindicativa NO és NO: joc de taula Feminismos 

reunidos, per valor màxim de 30 €. 
 

 
3. JURAT I DECISIÓ 
El jurat estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 7 membres de la Comissió de 
Festes. El jurat del premi especial a la frase reivindicativa NO és NO estarà format 
per 3 membres de la Taula per la Igualtat. 
 
Els criteris de valoració en la categoria general seran els d’originalitat i qualitat de la 
proposta. Per a la categoria NO és NO, es valorarà l’originalitat de la frase i la 
capacitat de denunciar les discriminacions sexistes en l’àmbit festiu.  
 
La tècnica de Cultura i Festes i l’agent d’Igualtat emetran un informe basant-se en 
l’acta que recollirà els veredictes dels jurats.  
 
La proposta de resolució provisional s’elevarà a la regidora delegada de l’Àrea de 
Ciutadania per a la seva resolució definitiva.  
 
4. LLIURAMENT DELS PREMIS 
El lliurament dels premis del concurs es farà el dijous 13 de setembre. L’hora i el lloc 
s’informaran al programa de la Festa Major 2018. 
 
Un cop anunciats les persones guanyadores dels premis del concurs de la 
“Samarreta Viatgera 2018”, aquestes s’hauran de personar al Casal de Cultura per 
entregar fotocòpia del seu document d’identitat, per triar entre les caixes 
d’experiències disponibles, segons el premi atorgat. La persona guanyadora del 
premi especial NO és NO haurà de recollir el premi també pel Casal de Cultura. 
 
5. PROPIETAT DELS TREBALLS 
Les persones autores de les fotografies premiades mantindran els drets morals 
sobre l’obra.  
 
Els drets d’explotació passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès. Tanmateix, les fotografies premiades podran ser utilitzades pels seus autors 
en les plataformes que creguin convenients, sempre que ho facin amb finalitats 
expositives, però no amb finalitats comercials i sempre que facin esment de la 
titularitat de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
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6. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’IMPUTA EL COST DEL PREMI 
El premis del concurs de “La Samarreta Viatgera” poden ascendir a un import  
màxim de 160 €, que s’imputa a la partida 18.54.338.22609 “Despeses Festes” del 
vigent pressupost.  
 
Qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquestes bases serà resolta pel 
Departament de Cultura, Festes i Patrimoni de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 


