
19è CONCURS COMARCAL DE CARTELLS "DIA MUNDIAL SENSE TABAC- 31 DE 
MAIG DE 2020. 
 
Des de l’institut de Llançà l'àrea de Visual i plàstica us convida a participar al concurs de 
cartells del dia mundial sense tabac. Es tracta de fer un dibuix, fotografia, collage, 
fotomuntatge... amb el títol  El tabac i la seva indústria no ens manipulen!, ha de ser 
sobre un format  Din-A3, creatiu, i amb un enfocament positiu.  
Últim dia d’entrega 25 d’Abril de 2020. Mireu-vos els documents adjunts (bases completes i 
justificació on us donen algunes idees per poder elaborar el vostre cartell) 
 
RESUM DE LES BASES DEL CONCURS 
 
Atès que el dia 31 de maig ha estat designat Dia Mundial sense Tabac per part de 
l'Organització Mundial de la Salut amb la finalitat de sensibilitzar la població sobre els danys 
per a la salut que comporta el consum de tabac, i per tal d'estimular la reflexió al voltant de 
la necessitat d’evitar la iniciació i el consum entre els adolescents i joves. El Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà, dins del marc de les activitats del Programa Comarcal de 
Prevenció de Drogodependències convoca el 19è Concurs Comarcal de Cartells del “Dia 
Mundial Sense Tabac”, amb el lema El tabac i la seva indústria no ens manipulen! 
adaptat de l’original «Protecting youth from industry manipulation and preventing them from 
tobacco and nicotine use» 
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-notobacco-d
ay-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and
nicotine-use 
 
Hi podran participar els alumnes d’ESO dels centres d'ensenyament de la Comarca. 
La participació podrà ésser a títol individual, grupal o col·lectiva. 
 
Cartells 
-Els treballs presentats hauran de ser inèdits (inclòs internet).  
-Al disseny, s’haurà d’incloure el lema : 
El tabac i la seva indústria no ens manipulen!.  
-La tècnica d'elaboració del cartell serà lliure en format DIN A-3 i en 2 dimensions. 
-Darrere de cada cartell hi constarà el(s) nom(s) i edat(s) del(s) autor(s), curs i nom del 
Centre. (en aquest cas posarem el nom, l’edat, el curs i el centre com a títol del 
document. Podeu escanejar el cartell i enviar-lo en format pdf o jpg al correu 
nuria.pallisera@insllanca.cat fins el 25 d’abril a les 12h del migdia. 
 
Els criteris de valoració  
 
1) l'originalitat,  
2) la qualitat tècnica i artística, i  
3) l’adequació i idoneïtat del missatge tramés, tenint en compte: 
 a) la referència al tabac i  
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b) l'enfocament positiu (“a favor de...” millor que “en contra de...”; “alternatives al consum” 
millor que “alerta sobre els perills”), l’enfocament positiu es refereix també a les imatges 
utilitzades (evitar armes, calaveres, etc).  
 
Atès que hi ha una única categoria de participants, la valoració de la qualitat tècnica i 
artística es relativitzarà tenint en compte l'edat del(s) l'autor(s).  
 
Adjudicació del premis  
Hi haurà un premi per l'autor(s) del cartell guanyador valorat en 100 euros, i un altre premi 
de 300 euros en materials pedagògics pel centre en el qual cursa els seus estudis, amb la 
possibilitat d’atorgar, si així ho considera el jurat, 3 accèssits per valor de 30 € cada un a 
treballs on es valori alta qualitat artística i creativa. 
 
Lliurament de premis 
El cartell guanyador i el(s) nom(s) i centre del(s) seu(s) autor(s) i el lliurament de premis es 
tindran lloc el dia 5 de juny de 2020, a les 13 h, a la seu del Consell Comarcal.  
 
Exemple de cartells guanyadors d’altres anys: Busqueu per internet, segur que en 
trobeu més exemples! 
 
 


