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CONCURS CARTELL FESTA MAJOR 

SANT GENÍS 2018 
 
 
 
1. El concurs l’organitza l’Associació de Veïns de Sant Genís https://avsantgenis.wordpress.com/ i 
està reservat a l’alumnat de l’INS Vall d’Hebron. L’obra guanyadora serà premiada amb un xec 
regal per valor de 100 euros i un diploma acreditatiu que seran lliurats el divendres 20 d’abril al 
Centre Cívic Casa Groga. 
 
2. Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i de temàtica lliure relacionada amb la 
Festa Major del barri de Sant Genís o amb qualsevol element identitari del barri. 
 
3. Els cartells hauran d’incorporar la llegenda següent: Festa Major 2018. Sant Genís. Del 8 a l’11 
de juny. Cada concursant pot presentar fins a un màxim de dos cartells. 
 
4. Format: Els cartells s’han d’enviar en un fitxer informàtic d’imatge PSD -però també 
s’admetran JPG, TIFF o similars- i s’han de poder imprimir en DIN-A2 amb qualitat mínima de 300 
píxels/polzada. 
 
5. El guanyador/a es compromet a afegir-hi els logotips pertinents un cop els hi siguin facilitats, 
per això cal reservar una faixa en qualsevol dels costats del cartell. 
 
6. Les obres han d’anar sense signar; el cartell guanyador podrà ser signat per l’autor/a una 
vegada s’hagi fet públic el veredicte. 
 
7. La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció a impremta mitjançant 
quadricromia. 
 
8. Lliurament: Caldrà enviar un únic correu electrònic a l’adreça festa-major@insvallhebron.cat 
A l’assumpte del correu s’haurà d’indicar el tema Cartell Festa Major. Al text del correu sense 
més contingut que l’indicat a continuació s’haurà de posar: 

 NOM I COGNOMS DE L’AUTOR 

 GRUP 
 

Aquest correu contindrà també com a màxim 2 cartells en arxiu annex. 
 
9. El termini d’admissió dels treballs serà el dia 19 de març a les 12 h. 
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10. Si les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, el Jurat es reserva el dret de 
declarar desert el concurs. 
 
11. L’obra premiada serà el cartell oficial de la Festa Major 2018 de Sant Genís i l’Associació de 
Veïns l’utilitzarà lliurement per fer-ne publicitat. Una còpia del cartell guanyador es donarà a 
l’arxiu municipal d’Horta-Guinardó. La resta d’obres no premiades podran ser exposades durant 
l’any 2018 tant per l’Associació de Veïns de Sant Genís com per l’institut Vall d’Hebron. 
 


