
1. Podran participar en el concurs totes les persones que ho 
desitgin, amb un màxim de dos treballs.

2. El tema serà representatiu de les festes de Sant Antoni i de 
la seva simbologia. A més, els treballs hauran de respectar les 
característiques pròpies de la tècnica del cartell. El jurat valorarà 
la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora dels treballs presentats.

3. Els treballs tindran un format vertical. Es presentaran sobre 
suport rígid, amb unes dimensions de 30 cm x 40 cm, sense 
marges i sense signar i hauran d’incloure els lemes “Sant Antoni 
2020”; “Sa Pobla”; “16 i 17 de gener”. En el cas que el treball re-
sulti guanyador, se’n facilitaran tots els fitxers, amb la resolució 
adequada, per a l’obtenció dels fotolits per reproduir el cartell 
amb un format, pel cap baix, DIN A2.

4. El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el dia 29 de 
novembre de 2019, a les 14 hores i s’hauran de presentar a l’àrea 
Cultura de l’Ajuntament, al centre de cultura ‘es Rafal’ (carrer 
d’Asalto, 14). El jurat decidirà el treball guanyador i en comuni-
carà el nom a la regidoria de Cultura, el dia 17 de desembre..

5. Els treballs presentats romandran exposats al públic a partir 
del dia 2 de desembre de 2019, al centre de cultura es Rafal; i a 
partir de dia 7 de gener, i fins al dia 20 de gener de 2019, a la casa 
consistorial. Totes les obres romandran en dipòsit, a disposició 
de l’Ajuntament de sa Pobla. Els treballs no premiats es podran 
recollir dins el mes de febrer, al centre de cultura ‘es Rafal’. Un 
cop passat aquest mes, es destruiran. Pel que fa a l’obra guanya-
dora, la seva propietat passarà a pertànyer, a tots els efectes, a 
l’Ajuntament de sa Pobla, que en podrà fer l’ús que estimi pertinent, 
d’acord sempre amb les disposicions legals vigents en la matèria.   

6. Els treballs guanyadors rebran els premis següents:

1r premi: Una ximbomba i 200 € en efectiu, per al cartell 
guanyador. L’obra guanyadora esdevindrà el cartell oficial de 
les festes de Sant Antoni 2020.

2n premi: Una ximbomba i 100 €.

3r premi: Una ximbomba i 50 €.

Els premis es lliuraran a les persones que n’han manifestat 
l’autoria, el dia de la presentació oficial del cartell, dins els actes 
programats per a les festes de Sant Antoni. El jurat també podrà 
declarar desert el premi, si considera que els treballs presentats 
no reuneixen la qualitat suficient per als objectius que inspiren la 

convocatòria del concurs. En qualsevol cas, la decisió del jurat 
serà inapel·lable.

7. Pel que fa al jurat, en seran membres:

a. Una persona del cos tècnic de l’Àrea de Cultura, que farà fun-
cions de secretaria.

b. Una persona que treballi les arts plàstiques.
c. Una persona amb coneixements de fotografia.
d. Una persona representant de l’obreria de Sant Antoni.
e. La persona guanyadora del mateix concurs de l’any anterior 

(en cas que no es torni a presentar).
f. Tot el poble mitjançant el “vot popular”.
g. Una persona en representació de la regidoria de Festes.
i. Una persona en representació de la regidoria de Cultura, que 

n’exercirà la presidència, i que decidirà, amb vot de qualitat, 
en cas d’empat.

8. Vot popular. Dins les dues setmanes següents a la data  límit 
de lliurament de propostes; això és del 2 al 13 de desembre, al 
centre de cultura es Rafal, on hi haurà una urna perquè les per-
sones interessades puguin votar les obres que els agradin més. 
Ho podran fer a partir dels 16 anys. Triaran tres obres, per or-
dre descendent de preferència. Per poder emetre el vot s’hauran 
d’acreditar mitjançant la presentació del DNI o un altre document 
identificador. Les tres obres més votades conformaran el vot po-
pular participant del jurat.

9. En el procés de selecció de l‘obra guanyadora, el ju-
rat anirà descartant les propostes que no obtinguin les pun-
tuacions necessàries fins a arribar a tenir, provisional-
ment, les tres obres finalistes. En aquest punt s’incorporarà 
el vot popular al recompte, com si es tractàs d’un  
membre més del jurat, i es determinaran les obres que, al final, 
obtenguin les tres puntuacions més altes.

10. Els treballs presentats hauran de dur incorporat un sobre a 
part, que contindrà les dades de l’autoria: nom i cognoms, adreça, 
municipi, codi postal, telèfon i fotocòpia del DNI.

11. L’Ajuntament de sa Pobla no es fa responsable dels even-
tuals desperfectes que puguin patir els treballs presentats men-
tre romanguin en poder del consistori. Altrament, ningú no podrà 
reclamar cap compensació econòmica per la seva participació 
en aquest certamen.

Sa Pobla, 30 de novembre de 2019
Ajuntament de sa Pobla


