
 

 

1r concurs de cartells del 8M: Dia de la Dona 

 

Des de l'Ajuntament de Piera i la regidoria d'Igualtat de Gènere, s'ha iniciat un concurs de 

cartells amb motiu de la commemoració del 8M: Dia de la Dona. El concurs és obert a totes 

aquelles persones de 16 anys o més, independentment del municipi on resideixin. L'obra 

guanyadora serà la imatge oficial de la cartelleria de l'Ajuntament de Piera en aquesta 

commemoració. 

 

Bases del concurs: 

 

1. Temàtica 

 

El Dia Internacional de les Dones, que es commemora cada 8 de març. La imatge i el lema han 

d'incloure referències a aquesta data i celebració. 

 

2. Participants 

 
El concurs és obert a la partipació de totes les persones de 16 anys o més, independentment 

del municipi on resideixin. 

 

3. Presentació 

 

El període de presentació d'obres serà des del moment de publicació d'aquestes bases fins 

al 10 de febrer del 2023. Les obres es presentaran de la següent manera: 

 Per correu electrònic a piera.concurscartells@ajpiera.cat , on en el cos del missatge hi 

constin: el nom i els cognoms, el DNI, la data de naixement i el  telèfon de contacte. En 

el fitxer adjunt del missatge ha de constar l'obra presentada en dos formats: pdf i jpg. 

 

4. Obres 

 

Cada participant podrà presentar una sola obra original i inèdita. No hi ha limitacions pel que 

fa a l'estil del cartell; es pot treballar sobre qualsevol fotografia, il·lustració, grafit, pintura, 

format digital, etc. 

 

5. Jurat 

 

El jurat estarà compost per un membre representant de l’entitat Dones de Piera, l’artista local 

Pere Bosch i un dissenyador gràfic extern que valoraran criteris com la creativitat, l’originalitat 



i com sigui d’adient el treball presentat a la temàtica proposada. 

 

6. Publicació de les obres 

 

La persona guanyadora fa cessió exclusiva i gratuïta de la imatge a l'Ajuntament de Piera 

perquè aquest pugui reproduir-la i difondre-la a través de diversos canals de comunicació, com 

ara web, revista, xarxes socials, fullets o tríptics, sempre fent esment a l'autor o l’autora 

original. 

 

7. Altres: 

 

El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. 


