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Anunci Concurs de Cartell Anunciador de l’Anunci del 55 sexenni de Morella

L’Ajuntament de Morella acorda convocar el concurs de cartells anunciadors de l’Anunci del 55 Sexenni que tindrà lloc el 27 d’agost 
de 2023:

Podrà participar qualsevol persona individualment o en equip.
El motiu del cartell haurà de fer referència a l’Anunci de Morella i podran realitzar-se per qualsevol procediment de tècnica lliure, 

sempre que sigui factible la seua reproducció en quadricromia.
En els originals haurà d’aparèixer la inscripció “L’Anunci del 55 Sexenni - 27 d’agost de 2023 - Morella”. L’original no ha de portar a la 

vista cap signatura ni pseudònim de l’autor.
Les dimensions del cartell són 50 cm x 70 cm en orientació vertical. El cartell es presentarà en format digital (.PDF o .JPG) 
En els treballs figurarà, de manera visible, el logo de l’Ajuntament de Morella (disponible en la web municipal). https://www.morella.

net/blog/bases-del-concurs-de-cartells-anunciadors-de-lanunci-del-55-sexenni/
L’Ajuntament de Morella es reserva el dret de col·loca’ls logos, tipografies, marques o similars que procedisquen o considere conve-

nients per a la publicitat i promoció de la cartelleria i que no figuren inicialment en aquestes bases, així com la seua manipulació per a 
adequar-lo als diferents suports publicitaris.

La persona guanyadora estarà obligada a enviar les diferents capes i elements que conformen el disseny per a adequar-los a tots els 
formats publicitaris que l’Ajuntament considere oportuns.

Únicament es podrà enviar una proposta per autor.
El termini de presentació de les obres finalitza el divendres 18 de novembre de 2022 a les 15.00h.
Les obres s’entregaran a la següent direcció: Ajuntament de Morella, c/ Segura Barreda, 12300 Morella (les despeses de l’enviament 

seran a càrrec de l’artista).
La composició del jurat es donarà a conèixer el dia de la decisió i tindrà lloc el dimecres 6 desembre de 2022 en acte públic a la sala 

del justícia de l’ajuntament de Morella. S’indicarà l’hora amb suficient antelació en l’agenda web de l’ajuntament de morel
El premi al cartell guanyador serà de 1.000€. El premi estarà subjecte a la retenció corresponent.
A més hi haurà els següents premis especials:
- Millor artista morellà (nascut o resident): 500€.
- Millor cartell realitzat per alumne/s IES Els Ports: 200€
- Millor cartell realitzat per alumne/s CEIP Mare de Déu de Vallivana: 200€
Els premis no poden ser acumulables.
.La participació al concurs implica l’acceptació total a cadascuna de les bases, les quals es  poden consultar al següent enllaç: https://

www.morella.net/blog/bases-del-concurs-de-cartells-anunciadors-de-lanunci-del-55-sexenni/

Morella, 27 de setembre de 2022.
Signat: Rhamsés Ripollés Puig, Alcalde-President
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