
 

 
 
CONCURS DE DISSENY DELS GOTS DE FESTES DE FESTA MAJOR, PUNT LILA 2019  
 
BASES  
 
1. Objecte de les bases: Regular el CONCURS DISSENY GOTS DE FESTES MAJOR DE LLAGOSTERA, PUNT 

LILA 2019  

 

2. Aquest concurs està obert a totes aquelles persones majors de 16 anys que vulguin participar-hi.  

 

3. Hi haurà una única categoria i cada participant podrà aportar d’un a tres dissenys.  

 

4. El disseny presentat ha de ser seguir el lema del Punt Lila de Festa Major de Llagostera: “Només sí és 

sí”.  

 

5. Els dibuixos originals hauran de ser en blanc i negre i el format de 8,5 cm. d’amplada x 10 cm d’alçada.  

 

6. S’hauran d’enviar per correu electrònic a acollida@llagostera.cat amb:  

La sol·licitud de participació  

L’arxiu del disseny adjunt en format lleuger jpg.  

Un arxiu Word/PDF adjunt amb la següent informació:  

CONCURS DE DISSENY DELS GOTS DE FESTES DE LLAGOSTERA  

Nom, cognoms i telèfon de contacte.  

 

7. Criteris de valoració:  

Quedaran eliminats directament aquells dissenys ofensius a terceres persones.  

Es valorarà: elements gràfics originals, inclusió del lema en el disseny, coherència amb el discurs en 

contra de les agressions sexistes i sexuals en l’oci nocturn, originalitat, fugida dels tòpics.  

 

8. L'encarregat de valorar els dissenys serà un jurat format per:  

Anna Cadenas Matamala: Tècnica Social (Aj. de Llagostera)  

Mariona Puigbaldoyra: Tècnica Joventut (Aj. de Llagostera)  

Jordi Pinsach: Tècnic Cultura (Aj. de Llagostera)  

Mita Casanovas: Auxiliar administrativa de l’Àrea de Cultura (Aj. de Llagostera)  

Xarli Salas : Dinamitzador juvenil CLV Llagostera  

Enric Sànchez: Membre de la comissió de Festes  

Adrià Guinó: Membre de la comissió de Festes  

 

9. El termini per a la presentació de dissenys finalitzarà a les 15 h del 20 de Maig de 2019.  

 

10. Hi haurà un únic guanyador. El premi consistirà en 200 euros*, 10 tiquets de consumició per a la 

barra de bar del Polivalent durant els dies de la Festa Major i 10 gots.  

*sotmesos a retenció d’ IRPF  

11. Els drets sobre el disseny guanyador seran propietat de l’Ajuntament de Llagostera.  

 

12. L’organització es reserva el dret de dur a terme aquelles modificacions, correccions o adaptacions 

tècniques que puguin sorgir i que siguin proposades pel jurat.  

 

13. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 


