
 

 

 

 

Tema: Festa Major de Riba-roja d’Ebre 

Participants: Majors de 14 anys 

Obres: Màxim 2 obres per participant. Les obres presentades han de 

ser originals i propietat del concursant, i no poden haver estat 

premiades amb anterioritat. 

Format: Format A4 (horitzontal). 

El títol haurà d’incloure “FESTA MAJOR 2020, RIBA-

ROJA D’EBRE” i “del 23 al 28 d’agost”. El títol es pot 

incloure en el dibuix o en la franja superior o inferior del 

cartell.  

Modalitat: Modalitat lliure (fotografia, fotomuntatges, collage, dibuix,...). 

Es tindran en compte les referències específiques i 

característiques de la Festa Major de Riba-roja d’Ebre.   

Identificació: Cada treball haurà de portar al darrera el lema amb el que es 

concursa i, en sobre tancat i a part, el mateix lema ben visible 

a l’exterior, i dins el nom, cognom, adreça, telèfon i DNI de 

l’autor/a.  

Termini: Fins al 5 de juliol. S’han de fer arribar les obres personalment 

o per correu certificat a la Regidoria de Festes de l’Ajuntament 

de Riba-roja d’Ebre, Plaça de la Vila, nº1, 43790 Riba-roja 

d’Ebre. 

 

Jurat: Format per 3 membres de la corporació municipal, un artista 

local, un membre de la Unió de Comerciants i un membre de la 

junta dels Jubilats. 

 

BASES CONCURS DE PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2020 

 



 

 

 

 

Premi: El premi serà atorgat amb Vals de compra per un valor de 

100€ per bescanviar als establiments comercials i restauració 

de Riba-roja d’Ebre; i un trofeu.  

 

El lliurament del premi tindrà lloc el dissabte 22 d’agost durant 

la Presentació de la Festa Major 2020.  

 

Observacions: -El jurat es reserva el dret de considerar el premi desert. 

-L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre es quedarà la propietat del 

dibuix premiat, per tal de reproduir-se –esmentant el nom de 

l’autor/a- sense ànim de lucre. 

-Les obres no premiades es podran passar a recollir per 

l’Ajuntament de Riba-roja després de la Festa Major. 

-Presentar-se en el concurs significa acceptar les condicions 

d’aquestes bases i respectar-les.  

 

 


