
                                                                                
      
 

BASES CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MODERNISTA D’IGUALADA  

EL DEPARTAMENT DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA CONVOCA EL CONCURS DE 

CARTELLS DE LA FESTA MODERNISTA 2019, ACTIVITAT EMMARCADA EN L’AGENDA IMPULS, 

ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ASSEMBLEA DE JOVES AMB PRESSUPOST PARTICIPATIU. 

 

BASES: 

 

1- Poden participar en aquest concurs els joves nascuts entre els anys 1994 i 2004 de la 

comarca de l’Anoia que no es dediquin al món del disseny gràfic professionalment. 

      

2- El tema de l’obra presentada ha de ser el Modernisme i la ciutat d’Igualada. 

      

3- Cada concursant podrà presentar una sola obra, que sigui original i inèdita. 

      

4- Tècniques: no hi ha limitacions pel que fa a la tècnica artística ja que es podrà treballar 

sobre fotografia, il·lustració, graffiti, pintura…sempre tenint en compte que ha de 

poder- se reproduir en quadricromia, i en el format DIN A3 per a realitzar les 

impressions dels cartells.  

      

5- A les obres hi hauran de constar els logotips següents, segons normativa municipal. Els 

trobareu penjats a la web del Departament de Joventut. 

a. Logotip de l’Ajuntament d’Igualada. 

b. Logotip de la Kaserna - Departament de Joventut. 

c. Logotip del projecte Impuls- Pressupostos participatius joves. 

 

6- Les obres s’hauran de presentar en format digital adjuntant-les com a arxiu ( JPG, PNG) 

al formulari d’inscripció que trobareu a la web del Departament de Joventut. 

 

7- Període d’admissió de les obres serà del 31 de juliol al 3 de setembre de 2019.  

      

8- Hi haurà dos premis : 

a. El primer premi : una càmera Instax valorada en 70 € i un val per gastar en 

diferents botigues ( Pèl i ploma, Aqualata, Cal Rabell, The Crafters workshop) 

valorat en 100€. 

b. El segon premi : un val de 60€ per fer servir a Pèl i Ploma, The Crafters 

workshop, Cal Rabell o Aqualata . 

      



                                                                                
      

9- La lectura del veredicte i el lliurament de premis tindrà lloc el 14 de setembre, dia de la 

Festa Modernista d’Igualada, hora i espai a concretar. En cas de no poder assistir, 

tindreu tota la setmana següent per passar a buscar el premi per l’Equipament juvenil 

la Kaserna. 

 

10- El jurat estarà format per  professionals de les arts plàstiques i el disseny, per 

l’impulsora del projecte, la dinamitzadora de participació juvenil i per la regidora de 

joventut. 

 

11- Les obres quedaran exposades durant un període de dos mesos, espai a concretar. 

 

12- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació integra d’aquestes bases. 

Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pel Departament de Joventut de 

l’Ajuntament d’Igualada, com a entitat organitzadora. 

Per a qualsevol dubte o informació sobre el concurs podeu trucar al telèfon que s’indica a 

continuació: 93 804 18 01, adreçant-vos directament al departament de Joventut, ubicat dins 

l’Equipament Juvenil La Kaserna o posant-vos en contacte per mitjà de correu electrònic a 

participa@aj-igualada.net 

Podeu trobar les bases de participació, el formulari d’inscripció i més informació de la Festa 

Modernista d’Igualada a la pàgina web del departament de joventut: www.igualadajove.cat  
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