
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb l’objecte d’estimular la creació artística entre la joventut, promoure la 
igualtat en qualsevol de les seues formes i fomentar l’ús de les noves tecnologies, l’Àrea 
d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia convoca el concurs 
de cartells 2017 per al 25 de novembre que s’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO i es regirà 
per les següents bases: 

BASES CONCURS CARTELL 2017  
“25 de novembre. Dia Internacional contra la Violència de Gènere” 

Ajuntament de Gandia 

1. Es convoquen el premi del cartell 2017 de 25 de novembre a:  

Alumnat d’Educació Secundària de 4t d’ESO. 

2. Hi podrà participar qualsevol estudiant d’aquest nivell educatiu dels centres 
educatius de la ciutat de Gandia. 

3. Cada autor@ podrà presentar un cartell original i inèdit. 

4. Els textos estaran escrits en valencià. 

5. El cartell ha de portat obligatòriament el text de la temàtica “25 de novembre 2017. 
Dia Internacional contra la Violència de Gènere”. 

6. La tècnica serà lliure. Es valorarà positivament el missatge positiu i original. 

7. La mida del cartell serà en dina A3.  

8. Les obres s’enviaran a l’Àrea d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de 
l'Ajuntament de Gandia, c/ Carmelites-2 (baix) en una carpeta rígida amb la 
identificació del centre que hi participa. La carpeta contindrà les obres amb la 
identificació oportuna descrita en el punt 9. 

9. Junt a l’obra, hi figuraran les dades personals de l’autor@ (nom i cognoms, adreça, 
data de naixement, centre on estudia, curs, nom del professor@ que actuarà de 
coordinador@ i el telèfon de contacte). 

10. El termini per a lliurar les obres finalitzarà el 27 d’octubre de 2017 a les 14,00h. 

11. S’atorgarà un premi dotat amb una Tablet. 

12. El jurat el formaran Joana Vidal, professora de pintura de la Universitat Popular de 
Gandia, Laia Martí, professora de Belles Arts i Nestor Femenia, artista faller.  

13. El jurat es reservarà el dret de declarar desert el concurs. 

14. El jurat no es farà responsable de l’originalitat del cartell. Els premis es lliuraran el 
dia 24 de novembre de 2017. 

15. La Regidoria Delegada d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives es compromet a 
donar-li difusió com a cartell de l’Ajuntament de la campanya 2017. Aquesta 
regidoria podrà adaptar l’obra per facilitar la seua difusió. 

16. L’import del premi correspon als drets d’autor@ del cartell publicat. 

17. Els cartells no premiats es podran retirar de l’Ajuntament a partir del 8 de gener de 
2018. 

18. No és pot vulnerar la intimitat i propi dret de les persones en l'obra presentada. 

19. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 
 
Calendari 
Inici: 25 de setembre 
Termini de lliurament dels cartells: 27 d’octubre 
Reunió del jurat : 2 de novembre  
Notificació guardonat telefònicament i per la web de l’Ajuntament  http:www.gandia.org, el 6 de novembre 
Lliurament dels premis: 24 de novembre 


