
Bases del concurs “Cartell 80 Anys de 
Gegants a Santa Eulàlia” 

Quin és l’objectiu del concurs? 

El concurs de dibuixos per Santa Eulàlia 2019, 
amb el lema «80 anys dels Gegants del 
Masnou», té per objectiu apropar i donar a 
conèixer el món geganter a tota la població del 
Masnou. Així com la història personal 
d‟aquestes dues figures patrimoni de la vila. 
  

Qui pot participar-hi? 

El concurs està obert a tot l‟alumnat de 3r i 4t 
de primària de les escoles del Masnou. 
  

Característiques dels dibuixos? 

Cada participant pot presentar un dibuix, que 
ha de ser obra de l'autor/a i ha de tenir caràcter 
inèdit.  
 
El material a usar és lliure però en colors. NO 
en blanc i negre. 
 
Format.  Els dibuixos es presentaran en Din4  
 

Com s’han de presentar els dibuixos? 

Dibuix 
Cada participant presentarà un sol dibuix. 
A la part posterior del mateix només faran 
constar un pseudònim. 
 
Pliques 
El dibuix s‟acompanyarà d‟un petit sobre tancat 
on hi ha d‟haver el nom, cognoms, el telèfon de 

contacte, correu electrònic, curs, col·legi i 
pseudònim. 
 
Lloc d’entrega 
Els treballs seran entregats a: 
Biblioteca Joan Coromines,  
Josep Pujadas Truch, 1A.  
08320-El Masnou 
en el seu horari habitual d‟apertura 
 
El termini de presentació dels dibuixos finalitza 
el 14 de desembre a les 18h.Passat aquest 
termini, no s‟acceptarà cap obra. 

Com se seleccionarà el dibuix guanyador? 

El jurat qualificador estarà compost per: Carles 
de la Torre (Assessor artístic dins la Junta 
Directiva), Arnau Peirot (President de la Colla 
de Geganters del Masnou) i Mireia Devesa 
(Vocal de comunicació i Xarxes Socials). 
  
El guanyador/a serà comunicat personalment 
pel jurat abans del 31 de gener de 2019. 
 
L‟acte d‟entrega dels guardons, tant a l„escola 
com a l‟alumne guanyador/a, es realitzarà el 
dia 17/02/2019 en el decurs de la celebració 
gegantera de la festivitat de Santa Eulàlia, 
copatrona del Masnou. 

Quins premis hi haurà? 

 El guanyador/a serà declarat/da 
“Geganter/a d‟honor 2019” 

Rebrà un diploma acreditatiu d‟haver 
guanyat el primer concurs de dibuix per 
Santa Eulàlia 

Serà convidat/da a tots els actes del 2019 
realitzats per la Colla de geganters dins la 
vila del Masnou en celebració dels 80 anys 
dels gegants 

Serà obsequiat amb un llibre del món 
geganter 

 L‟escola de la qual sigui guanyador/a el/la 
concursant rebrà un document acreditatiu 
de la col·laboració en el cartell del 80è 
aniversari. 

Serà obsequiat amb un llibre del món 
geganter per la seva biblioteca 

Difusió del dibuix 

El dibuix guanyador serà la imatge de Santa 
Eulàlia 2019 del Masnou, tant en suport web 
com imprès, i se‟n farà difusió amb la indicació 
del nom del/la seu/seva autor/a. 
 
Els dibuixos finals seleccionats  per escollir el 
dibuix guanyador pot ser publicat a la web i a 
les xarxes socials de la Colla. 
  
La Colla de Geganters del Masnou es reserva 
el dret en exclusiva de la utilització del dibuix 
premiat, que l‟autor/a no podrà destinar a cap 
altre ús. 
  

Acceptació de les bases 

 
Qualsevol punt no previst en aquestes bases 
serà resolt pel comitè organitzador. La 
participació en el Concurs implica l'acceptació 
total d'aquestes bases. 


