


CONCURS DE CARTELLS: I tu, com veus la SIDA?
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REQUISITS:
Hi poden participar persones majors d’11 anys, amb un màxim de dues obres, que 
han de ser originals i inèdites. Imprescindible la creativitat i la sensibilització pel tema 
tractat durant el concurs. Els treballs es poden presentar amb qualsevol tècnica plàstica 
(oli, fotografia, il·lustracions, etc.) mida A-3, adjuntant un sobre tancat on hi ha de 
constar el nom i cognoms, telèfon, adreça i el correu electrònic. A més ha de constar-hi 
el títol i una petita explicació de l’obra. L’autor/a del cartell guanyador ha de realitzar, 
si s’escau, les modificacions necessàries per a facilitar-ne la impressió i la difusió.
TERMINI i LLOCS DE PRESENTACIÓ:
Les obres s’han de presentar fins el dia 11 de gener de 2013 a qualsevol d’aquests 
llocs: 
• Torelló Jove, carrer d’Enric Prat de la Riba, 17  -  Tel. 938 594 272.
• A la biblioteca l’Esqueller de Sant Pere, carrer Badrena, 10 - Tel. 938 509 939.
• Punt 16, de Sant Vicenç, plaça Ajuntament, 6  -  Tels. 938 505 519 - 938 590 003.
 O al punt 16 de Borgonyà.
Amb l’original, cada participant ha de lliurar un sobre tancat a l’interior del qual ha 
de constar el nom, telèfon i l’adreça, el correu electrònic i la data de naixement de 
la persona participant.  
JURAT:
El  jurat  està  format  pels  3  regidors   de  joventut  de  la  Vall  del  Ges i una persona  
de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló.
El jurat pot declarar desert el premi i la decisió d’aquest és inapel·lable.
PREMIS:
Hi haurà un premi per a cada categoria:
• D’11 a 16 anys, un premi de 80€.
• A partir de 17 anys, un premi de 300€.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
• La participació del concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
• Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Torelló, el
 qual es reserva el dret de la seva publicació i/o reproducció.
• Els treballs que no s’hagin retirat tres mesos després de la data de lliurament
 de premis, passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Torelló, que en farà
 l’ús que cregui més oportú.


