
 

 

XXX CONCURS DE CARTELL DE MOROS I CRISTIANS A PEGO 

 

Amb motiu de celebrar-se en el mes de Juny la festa de Moros i 

cristians a Pego i amb motiu de difondre aquest esdeveniment, es convoca 

el concurs de cartells amb les següents  

 

BASES: 

PRIMERA.- Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho 

desitgen. 

SEGONA.- El tema es referirà única i exclusivament a la festa de 

MOROS I CRISTIANS A PEGO i tindrà per objecte la confecció un cartell 

anunciador d’aquesta, les mesures del qual seran 42 cm d’alt per 30 cm 

d’ample (DIN-A3), es a dir el cartell haurà de ser vertical, mai horitzontal. 

Per tal d’ajustar-se al tema hauran d’aparèixer específicament un motiu 

moro i un de cristià. Els artistes podran executar llurs obres amb llibertat 

de procediment i color ajustant-se al tema i de manera que no presente 

dificultats la seva reproducció litogràfica. Per tal raó se n’exclouen les 

tintes de color or i argent. Es valoraran molt els treballs realitzats en 

tècniques de pintura: al oli, aquarel·la, etc. 

TERCERA.- Els treballs aniran muntats sobre un suport rígid de 

dimensions iguals a les de l’esbós on figurarà la inscripció següent: 

 

                     MOROS I CRISTIANS A PEGO 

27,28,29 I 30 DE JUNY 2019 
 

   El disseny per ordinador inclourà CD amb tots els fitxers necessaris per 

a la reproducció. 

QUARTA.- Els treballs es presentaran a la Casa de Cultura, carrer Sant 

Domènech, 5, a ports pagats si venen de fora de la població. Cada 

participant podrà presentar totes les obres que desitge. 

CINQUENA.- El premi consistirà en una quantitat en metàl·lic fixada en 

CINC-CENTS EUROS.  

SISENA.- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 

3 de Maig de 2019, a les 13 hores. 

 

 

 



 

 

SETENA.- El dia 6 de Maig es reunirà el Jurat Qualificador per a emetre 

el veredicte resolutori del concurs. El premi s’entregarà l’1 de Juny de 

2019, dia del Pregó . Serà obligada la recollida presencial, eixe dia, bé per 

part l'artista o de qualsevol persona que autoritze el mateix. 

VUITENA.- Es concedirà un únic premi  i a mes hi haurà un premi especial 

a l’artista Pegolí millor classificat amb un xec de 150 € per gastar als 

comerços de Pego adherits a l'associació de comerciants de Pego. En cas 

de coincidir el guanyador dels dos premis, haurà de triar, no són 

acumulatius. L’obra premiada serà propietat de la Junta Central de Moros i 

Cristians de Pego, que podrà reproduir-la per als fins publicitaris que 

consideren oportuns. El cartell guanyador apareixerà a la portada del llibre 

de Moros i Cristians que s’editarà, i el cartell de l’artista pegolí millor 

classificat apareixerà publicat a l’interior del mateix. 

NOVENA.- Al dors de cada obra figurarà el títol i un lema que deurà ser 

comú a totes les obres del mateix autor. Aquest lema apareixerà a 

l’exterior d’un sobre tancat , al interior del qual es farà constar l’ identitat 

de l’autor, la seva adreça, el seu numero de telèfon i el e-mail. Les obres es 

presentaran tancades fins que el jurat es reuneix-ca. 

DESENA.- La decisió del Jurat es notificarà per telèfon a l’autor premiat. 

ONZENA.- Les obres presentades, llevat de la premiada i/o el cartell de 

l’artista pegolí millor classificat, podran retirar-se durant el termini d’un 

mes, comptant des del 1 de Juliol. Després d’aquest termini, les obres que 

no fossen retirades quedaran a disposició i propietat de la Junta Central 

de Moros i Cristians. 

DOTZENA.- El jurat estarà constituït per la referida junta i membres 

qualificats que seran nomenats per la mateixa. El veredicte del Jurat serà 

inapel·lable. 

TRETZENA.- La junta central no es farà responsable dels desperfectes o 

danys que fortuïtament poguessen ocasionar-se a les obres presentades. 

CATORZENA.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total 

d’aquestes bases. 

                                                                    

 

                                                                     Pego Abril de 2019                                                    


