
BASES DEL CONCURS DE LA IMATGE DEL CARTELL 2019 

 
ManlleuActua consisteix en un cap de setmana dedicat al teatre, on grups formats per 
infants i joves mostren les seves obres i comparteixen altres activitats (lectures 
dramatitzades, tallers, àpats, ...) 
 
ManlleuActua va néixer l’any 2017, vinculat al Premi BBVA de Teatre, com a espai de 
trobada per als infants i joves que comparteixen la passió pel teatre en tots els seus 
vessants: com a creadors, com a intèrprets, com a lectors i/o com a espectadors. 
 
Aquest projecte desitja donar eines als futurs professionals de les arts escèniques i 
incentivar una vinculació real dels nens i joves amb l’ofici teatral. Fomentar no tan sols 
el respecte i l’amor pel teatre sinó també l’esperit crític en els espectadors adults del 
futur. 

 

ManlleuActua i La Salle Manlleu convoquen el concurs per la imatge del cartell de      

difusió de l’activitat d’acord amb les següents bases: 

1. El concurs va destinat a un públic d’entre 15 a 18 anys. 

2. La imatge es pot elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la 

fotoreproducció. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de 

tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 

3. La mida del cartell serà DIN A3, s’imprimirà en color i s’ha de tenir en compte 

que s’haurà d’inserir text a sobre de la imatge. Format d’entrega: original, PNG, 

JPG... 

4. Un jurat especialitzat seleccionarà l’obra guanyadora. 

5. Hi ha premi pel guanyador: entrada doble per teatre (LAIKA, al Teatre Centre de 

Manlleu el dia 6 d'abril. Obra finalista Premi BBVA de Teatre) i un “pack” de 

llibres. 

6. La data final de presentació de propostes serà el 7 de març a les 17 h. El 

veredicte es donarà a conèixer a tots els participants, via correu electrònic, el 

dia 8 de març.  

7. Hi ha dues opcions d’entrega: Envia’ns la teva proposta d’imatge al correu 

cartellmanlleuactua@gmail.com, o pots deixar-ho a la secretaria de La Salle 

Manlleu (C. Enric Delaris, 68). 

mailto:cartellmanlleuactua@gmail.com


8. En cas d’entregar-ho en mà has de facilitar-nos un correu electrònic per posar-

nos en contacte si ets el/la guanyador/ora.  

9. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 

 


