
BASES DEL CONCURS D’IMATGE GRÀFICA PER ALS II JOCS 
ESPORTIUS DE LA GENT GRAN  2019 

 

1. OBJECTE 

Tothom envelleix, i actualment, quan s’arriba a una certa edat, es vol continuar 
participant de forma activa en la societat. Les persones de més de 60 anys 
tenen clar com volen viure a partir d’ara: amb compromís amb elles mateixes, 
la seva família, amics, poble i país. Tenen idees clares sobre el seu benestar, 
fan els passos necessaris per aconseguir-lo i s’impliquen socialment. 

Andorra la Vella acollirà els dies 16 i 17 de juny de 2019 els II Jocs Esportius 
de la Gent Gran, que són l’acte de cloenda del projecte “Gent Gran Activa” per 
al trienni 2016-2019, impulsat pel COA, Associacions de la Gent Gran, la 
Federació de la Gent Gran d’Andorra, els Comuns i el Govern, amb la 
participació d’altres entitats. Aquest projecte consisteix a promoure l’activitat 
física amb les persones majors de 60 anys a través de l’envelliment actiu. 

L’objecte d’aquest concurs és seleccionar una imatge per representar aquests 
jocs que combini el dinamisme d’uns jocs esportius amb el concepte de “Gent 
Gran Activa”, és a dir, la implicació personal i sociocultural de les generacions 
més grans. 

 
2. BASES 

 
• Poden participar-hi les persones majors de 18 anys  
• La participació ha de ser individual i només es podrà presentar una 

imatge per persona. 
• S’ha de presentar en format A4 

L’original ha de ser un document vectorial per poder fer adaptacions a 
diferents escales.  

• La temàtica és lliure.  
• Darrere de la imatge hi ha de constar un pseudònim. Es podrà igualment 

presentar la proposta en format informàtic; en aquest cas, també s’haurà 
d’acompanyar d’una impressió de la proposta en paper. 

• La proposta ha d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, 
samarretes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web, etc.). 

• Es valorarà que la idea es pugui dur a terme tant en color com en blanc i 
negre. 

• El logotip ha de ser original, inèdit i no ha d’haver estat presentat a cap 
altre concurs. 

• S’exclouran les obres que no compleixin les bases. 
 
 

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 



Per garantir l’anonimat i l’objectivitat del jurat, s’hauran de presentar 2 sobres 
tancats, on consti el títol del concurs (“Concurs imatge gràfica per als II Jocs 
Esportius de la Gent Gran 2019) i enumerats 1 o 2. Els sobres hauran de 
contenir:  

SOBRE 1:   

- Proposta, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri 
oportuna relativa a l’explicació de la imatge. 

- Si s’escau, documentació relativa a la manera d’adaptació de la imatge a 
diferents espais i formats.  

- Pseudònim de l’autor  

SOBRE 2:     

- Dades personals i de contacte del participant (nom i cognoms, adreça, 
edat, data de naixement, telèfon/s, adreça de correu electrònic i 
qualsevol altre dada que l’identifiqui).  

- Fotocòpia de passaport o document d’identitat. 
- Pseudònim de l’autor  

 

No s’acceptarà cap proposta signada o que inclogui nom o marca personal. 

 
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació de propostes finalitzarà a les 12.00h del 1 de febrer 
de 2019. Les propostes es podran presentar al servei de Tràmits dels Comuns. 

5. JURAT 

El Jurat estarà format per persones relacionades amb l’àmbit cultural, esportiu i 
social del país: 

- Sra. Rosa Mujal  
- Sr. Pere Moles  
- Sr. Josep Maria Ubach  
- Sr. Pep Aguareles 
- Sr. Jordi Cerqueda.  

Si hi hagués dificultats tècniques en el disseny o reproducció de la idea, es 
podran efectuar les modificacions estrictament necessàries, respectant al 
màxim el treball de l’autor/a i havent-li ho consultat prèviament. 

El Jurat es reserva el dret a deixar desert el concurs, si així ho considera. 



El Jurat podrà resoldre aquells aspectes que puguin sorgir i que no estiguin 
contemplats en aquestes bases. 

6. PREMI 

S’estableix un premi de 500 € per a la proposta guanyadora.  

 
7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

La imatge premiada quedarà en propietat exclusiva i permanent de 
l’organització dels jocs i formarà part del seu arxiu. En aquest sentit, 
l’organització tindrà la llibertat per fer-ne ús, divulgació, exhibició, comunicació 
pública i reproducció, en qualsevol tipus de suport escrit, en imatges, editat, 
imprès o digital en vinculació amb els Jocs Esportius de la Gent Gran 2019. 

Els no guanyadors podran passar a recollir la seva proposta pels departaments 
de Social dos setmanes desprès de la publicació dels resultats. En cas de no 
passar-la a recollir, aquesta passarà a ser propietat de l’organització dels Jocs 
Esportius de la Gent Gran. 

 
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i acceptació 
d’aquestes bases. 

L’organització es reserva el dret d’interpretar les bases del concurs i la 
resolució de possibles qüestions que es puguin generar arran d’aquesta 
interpretació. 

Per a qualsevol informació complementària, els participants poden posar-se en 
contacte amb els departaments de Social dels Comuns. 

 

 

 

 

 

 


